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செந்தமிழ்ச் ௭சாற்பிறள்பியால 
போரகறறுதலி 

பத்தாம் மடலம் - முதற்பாகம் 
[அயற்சொல் மடலம்] 

(அ-ஒள) 
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00 8 [கிரிட் டகர 00௧0௦ட் 
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முனைவர் இரா. மதிவாணன் 

மதிப்புறு இயக்குநர் 

செந்தமிழ்ச் எசாற்பிறப்பியல் அகரமூதலித்தீட்ட அயக்கக வளியீடு 

தமிழ்நாடு அரசு 

௧௦௦௦ 



செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்கக வெளியீடு - 26. 

முதற் பதிப்பு : திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2040 மடங்கல் (ஆவணி) (560160 2009) 

&டனொழாச்சாகங௨ 8௫ாா௦/௦01/0௮/ 01014௦ ஈ4றரு ௦716 உப டவாரமக06, 14/௦1. %, க்“ 

பதிப்புரிமை - தமிழ்நாட்டரசு 

(ட) 0௦ ௦ [ராப 

விலை : உருபா 400/- 

1106 ். 5. 400/- 

குறியீட்டெண் : 600 14௦.1.1-4, 314*16114 

வெளியிட்டோர் : 

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககம், 

சி-48, முதல் தளம், 

தமிழ்நாட்டு வீட்டுவசதி வாரிய அலுவலக வளாகம், 
அண்ணாநகர், சென்னை-600 040. 

அச்சீடு : 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
சி.பி.டி. வளாகம், தரமணி, 

சென்னை-600 113. 

நூல் கிடைக்குமிடங்கள் - 

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககம், 

சி-48, முதல் தளம், 

தமிழ்நாட்டு வீ ட்டுவசதி வாரிய அலுவலக வளாகம், 
அண்ணாநகர், சென்னை-600 040. 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
சி.பி.டி. வளாகம், தரமணி, 
சென்னை-600 113. 

யத் 1491௨0 05 : 

11116010187௦ 071 1] ஊ௱ம்॥ 121570௦01௦ 29௦3 
ர்்ர்றகரு மால, 

(- 48,1411, 11 1௩.. 

11110 ககம, கறறக ]1கஜகா, 
ெகர் - 40, 

£இரருர்௨0 ஒர் : 

நறர்ராறவர்ர்ரா2] 1 ரரராரஉ௦ர 1 வப்] 
1101௦5, 

18ல், நேரக் - 113 

பேறர்ஷ ஊவி211௨ உர : 

11௦0107௨76 07 12] [11101௦2102] 
110140 ம வரு 1010௦7, 

- 48, 1111௦0. 11. டி 
1110 கராகரமக், கிர 118௨௨௮, 
மகர் - 40. 

றர ௨110 வ! ர115(/(மர1௦ ௦ரி 1 வாயர்] 
ரய பீட, 

11 8ாகரஙகாம். ளர் - ] 13 



ட் ் ௩ யூ ஸ் டா 
ப் (4 ் ட ப ௩ [] ட த் ஆ க். ச் அ ் 

4 ௬ ர் த் ப . ர் இ . ச். ் 7] 5 ட் 
ட ச், ௩ * ச், 

௩ பனி ட்] க் 8. 4 %, டி 

ட 7 ப 

ஸ் 4 - 

் ன் 

வண ன ணை ண த சு அற ணை ண ௫ ்் 3 

மபரறிஞர்: அண்ணா நூற்றாண்டு 
நறவு விமா றுயளியிட 

..... 15,09,2000. 





மு. கருணாநிதி ந் தலைமைச் செயலகம் 
அதி சென்னை -600 009 முதலமைச்சர் 

அணிந்துரை 

மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் அவர்களை இயக்குநராகக் கொண்டு 
1974 இல் அமைக்கப்பட்ட செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் 
12 மடலங்களில், 31 தொகுதிகளாகச் “செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி” 

- வெளியிடத் திட்டமிட்டது. திட்டமிட்டவாறே, இதுவரை 10 மடலங்களில் “அ” முதல் 
“ஒள” வரை உயிசொழுத்துகளில் 3 தொகுதிகள், “க' முதல் “வெள் வரை உயிர்மெய் 
எழுத்துகளில் 21 தொகுதிகள், தமிழ் அகரமுதலி வரலாறு 1 தொகுதி என மொத்தம் 
25 தொகுதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றைத் தொடர்ந்து தமிழில் கலந்துள்ள 
பிறமொழிச் சொற்கள் தொடர்பாக “அயற்சொல் மடலம்” 10-வது மடலமாக 
3 தொகுதிகள் வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டு, அதில் முதற்கட்டமாக இரண்டு 
தொகுதிகள் தற்போது வெளியிடப்படுகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து மற்ற இரு 
தொகுதிகளுடன் 12-வது இறுதி மடலமும் மிக விரைவில் வெளியாகி இவ்வரும் பணி 

நிறைவு பெறவிருக்கிறது. 
இந்திய மொழிகளில் இதுவரை வெளிவந்துள்ள சொற்பிறப்பியல் 

அகரமுதலிகளில் இதுவே மிகவும் விரிவானதும், செறிவானதும் ஆகும். அனைத்துச் 
சொற்களுக்கும் எழுத்துப் பெயர்ப்புடன், இலக்கணக் குறிப்பு, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலப் 

பொருள்கள், காலந்தோறும் மாறிவந்துள்ள பொருள்கள், திராவிட மொழிகளில் 

சென்றுள்ள ஒலி வடிவங்கள், பழமொழிகள், பல்வேறு சொல் வழக்குகள் 
ஆகியவற்றுடன் தேவைப்படும் இடங்களில் பட விளக்கங்களும் இப்பேரகரமுதலியில் 
இடம் பெற்றுள்ளன. 

அனைவர்க்கும் பயன்படும் பொதுவகை அகரமுதலியாகவும், மொழியியல் 
மற்றும் திராவிட மொழிகள் ஆராய்ச்சியாளருக்குப் பெரிதும் பயன் தரும் ஒரு சிறந்த 

கருவி நூலாகவும் உருவாகியுள்ள இந்தச் “செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி” 

நூல் தொகுதிகளின் துணையோடு தமிழ் மொழியைப் பேனணிக்காத்திட 

தமிழார்வலர்கள் முனைந்திடல் வேண்டும். 

இந்த அரும்பெரும் தமிழ் மொழிக் கருவூலத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகளில் 

ஈடுபட்டுத் தமிழ் மொழிக்கு அணிசேர்த்துள்ள அறிஞர் பெருமக்கள், பணியாளர்கள் 

அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த பாராட்டுகளும் நல்வாழ்த்துகளும் உரித்தாகுக. 



மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சா் 

"முத்தமிழறிஞா்" 
கலைளஞுர் மு. கருணாந்த் 

செம்மொழிச் செம்மல் கலைஞர் பெருந்தகையே 
செம்மாந்த செந்தமிழர் பாவாணர் நுண்ணோக்கீல் 
சீர்ககாள் அகர முதலி வெளியிட்டுப் 
பேர்கொண்டீர் வாழ்க நெடிது! 



க மி எந்தமிழே. என்றைன்று 
ய) _ சால. நிறுவிய ப பாவாணச ்.செம்மலே 0௫ 

ன்று / லவும் சொற்பிறப்பு காட்டியதால். டி ஸு | ஹி [ர 

ல வய ட ரை அ வயா 

பலன் - பொன்றாது. நின்றதும் பேர்! டல அலல் பர டன் 
டல் ட ௩3 ன அத 



அணிந்துரை 

௧. முத்துசாமி, இ.ஆ.ப., தமிழ் வளர்ச்சி, அறநிலையங்கள் (ம) செய்தித் துறை 
அரசு செயலாளர். தலைமைச் செயலகம், 

சென்னை 600 009. 

பிறந்த நாடும் பேசும் மொழியும் நாட்டு மக்களுக்கு இரு கண்கள். தமிழ்த்தாய் உலக 
மொழிகளுக்குத் தாய் 

“ தொன்று நிகழ்ந்த தனைத்தும் உணர்ந்திடும் 
சூழ்கலை வாணர்களும் - இவள் 

என்று பிறந்தவள் என்றறி யாத 

இயல்பினளாம் எங்கள் தாய்” என,பாரதி சிறப்பித்துப் பாடினார். 
செந்தமிழிலக்கியங்களைக் கொண்டதால் உயர்தனிச் செம்மொழி என்னும் தகுதிப்பாட்டுடன் தமிழ் 
செம்மாந்து நிற்கிறது. தமிழின் தனித்தன்மையை வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சி வாயிலாக 
நிறுவிக்காட்டியவர் இத்திட்டத்தின் முதல் இயக்குநர் 'மொழிஞாயிறு” ஞா. தேவநேயப் பாவாணர். 
மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககத்தை உருவாக்கித் தந்தார்கள். 

மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக இலக்கணக் கட்டமைப்புடன் திகழும் தமிழ் பிறமொழி 

உதவியின்றி தனித்தியங்கும் தகுதிபெற்றது. 
“ தனித்தியங்கும் தன்மை தமிழினுக் குண்டு 
தமிழே ஞாலத்தின் தாய்மொழி பண்டு” 

என்று பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அழகாகக் குறிப்பிட்டார். 

அயலவர் தொடர்புகளால் பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழில் கலந்தன. இக்கலப்பு கடந்த 

மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக ஏற்பட்டதால் தமிழில் புகுந்த கலப்பினை ஆராய்ந்து பிரித்தெடுத்து 

'அயற்சொல் மடலம்' எனும் வகைப்பாட்டில் கொடுத்திருப்ப தனை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன். 
மேலும், அந்த அயற்சொற்களுள் பொதுமக்கள் வழக்கிலும் புகுந்த சொற்களுக்குத் தமிழ்ச் சொற்கள் 
காட்டி அயற்சொற்களை நீக்கித் தூய தமிழ்ச்சொற்களை வழங்குவதற்கு வழிவகை காட்டப்பட்டுள்ள து. 

இம்முயற்சி பிறசொல் கலவாமல் தமிழைப் பயன்படுத்துவோர்க்குப் பெரிதும் பயன்படும். 

வானுயர்ந்த பொதியமலையில் தோன்றி மன்னுபுகழ் மூவேந்தர் மடியில் தவழ்ந்து 

பழமைக்கும் பழமையாய், புதுமைக்கும் புதுமையாய் விளங்கும் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கு 

இப்பேரகரமுதலி பெருந்துணைபரியும். இவ்வகையில் புத்தம்புதிய துறைகளில் தேவைப்படும் 

சூழல்களில் மரபார்ந்த சொற்களைப் படைத்து, தமிழை எதிர்காலத்தேவைகட்குத் தகுதிப்படுத்துவது 

நம் கடமை. அதற்கும் இத்துறைப் பணியாளர்கள் உதவுவார்களென நம்புகிறேன். 

இவ்வகரமுதலிப் பணியில் அரசின் திட்டங்களை நிறைவுறுத்த நாளும் கருத்தூன்றிப் 

பணியாற்றும் தமிழறிஞர் அனைவர்க்கும் என் நல் வாழ்த்துகள். 

ன் 
ந, டூதஹுசம் 

(க. முத்துசாமி) 



பதிப்புக்குமு 

முனைவர் இறா. யயதிவாணண், மதிப்புறு இயக்குநர் 

தலைவர்-பதிப்புக்குழு 

திரு. மூத்து.பிச்சை, சிறப்புிநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் மூ.கண்ணண், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் பா.ஒவவறுறிச்சல்வன். சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் ௪. ஒசெந்திலாண்டவண், சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

முனைவர் இறா.கு.அரல்தூரை, சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

திரு.கஈ௱. இளமுருகு, சிறப்புநிலைத் தொகுப்பாளர் 

திரு.ச.கி. க€ணசண், சிறப்பு நிலை ஓவியர் - முதனிலை 

திரு. ம. பூங்குன்றன், பதிப்பா சிரியர் 

திரு.க.க$ணேசண், பதிப்பாசிரியர் 

திரு.௬.வீரவேனு, பதிப்பா சிரியர் 

திருவாட்டி.8சேே.௫௨ மாராணரி, உதவிப் பதிப்பாசிரியர் 



பதிப்புரை 

வளர்ந்து வரும் உலகில் மலர்ந்து வரும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுக்கு 

ஈடுகொடுக்கும் வகையில் மொழியும் வளர வேண்டும். மொழிவளம் என்பது சொல்வளம். 

சொல்வளச் செழுமையைப் போற்றுவதும் பெருக்குவதும் அகரமுதலித் தொகுப்பின் 

தலையாயப் பணி. அதிலும் வேர்ச்சொல் மூலம் காட்டிச் சொற்பிறப்பு விளக்குவது உலக 

மொழியாராய்ச்சியாளர்க்கும் மாந்தநூலார்க்கும் அடிப்படை ஆய்வுச் சான்றுகளாக 

அமையும். 

அகராதியைப் பாவாணர் அகரமுதலி என்றார். ஆதி என்பது வடதமிழ் என்னும் 

பிராகிருதச் சொல்லாதலின் அதனைவிடுத்து அகரமுதலி எனும் சொற்படைத்தார். 

முத்தமிழ் அறிஞராகவும் செம்மொழிச் செம்மலாகவும் விளங்கும் தமிழக முதல்வர் கலைஞர் 

அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் இறுதி மடலங்களை 

வெளியிடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. பிறமொழிகளிலிருந்து சொற்களைக் கடன் பெறுவது 

உலக மொழிகள் அனைத்திலும் காணப்படும் பொதுவியல்பு. கடன்பெற்ற பிறமொழிச் 

சொற்களைப் பெரும்பாலான மொழிகளால் விலக்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை. பிறமொழிச் 

சொற்களை முற்றாக நீக்கித் தன்சொற்களைப் படைத்துக் கொள்ளும் திறன் வாய்ந்தது 

தமிழ்மொழி. இந்தச் சிறப்பினைப் புலப்படுத்தும் பாங்கில் அயற்சொற்களை மட்டும் 

அயற்சொல் மடலம் எனத் தனியாகத் தொகுத்து வெளியிடப்படுகிறது. 

இம்மடலம் மூன்று பாகங்களாக வெளியிடப்படுகிறது. இத்தொகுப்புப் பணிக்கு வேண்டிய 

உதவிகளைத் தக்காங்கு வழங்கிய தமிழக அரசுக்கும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையைத் தன் 

பொறுப்பில் பேணும் தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு கலைஞா் மு. கருணாநிதி 
அவர்களுக்கும் தமிழ்வளர்ச்சி, அறநிலையங்கள் மற்றும் செய்தித் துறையின் அரசுச் 

செயலாளர் உயர்திரு. க.முத்துசாமி, இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக் 

கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இதனை நன்கு வெளியிட உதவிய உலகத் தமிழாராயச்சி 

நிறுவனத்தாருக்கும், இப்பணிக்கு அயராது உழைத்த அகரமுதலித் திட்டப் பணியாளர் 

அனைவார்க்கும், நெஞ்சார்ந்த நன்றியுடையோம். 

மதிப்புறு இயக்குநர் 



ஆய்வு மூன்னுரை 
அயற்சொல் மடலம் 

மொழிஞாயிறு ஞா. தேவநேயப்பாவாணர் அவர்கள் தலைமையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வா் 
செம்மொழிச் செம்மல் முத்தமிழ்க் காவலர் கலைஞர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அகரமுதலித் திட்ட 
இயக்ககம் இதுவரை 25 பாகங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இப்போது 26ஆம் பாகமாக அயற்சொற் மடலத்தின் 
முதற்பாகம் வெளியிடுவதில் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் பெருமை கொள்கிறது. 

தமிழக அரசின் தளரா உதவியால் வளரும் பயிராகச் செழித்து வண்டமிழுக்கு வளம் சேர்த்துச் 
செம்மொழி எனும் தகவுபெற்ற தமிழுக்கு அணிகலன்களாக அகரமுதலி வெளியீடுகள் அமைந்துள்ளன எனில் 
அது மிகையாகாது. 

ஆங்கிலம் தமிழோடு முந்நூறு ஆண்டுகளாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஆனால், சமற்கிருதம் 
தமிழோடு மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தொடர்பு கொண்டிருந்ததால் ஆங்கிலத்தைவிட அரபியம், பாரசீகம் 
போன்ற செமித்திய மொழிகளைவிட, சமற்கிருதச் சொல்லாட்சிகள் மிகுதியாகத் தமிழில் புகுந்துள்ளன. 

தமிழ் மலையாம் மறைமலையடிகள், மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர், பாவலரேறு 
பெருஞ்சித்திரனார் போன்ற பெருமக்கள் சமற்கிருதம் உள்ளிட்ட அனைத்து அயற்சொற்களையும் அறவே 
களைந்து என்றுமுள இனித்தமுடைய தனித்தமிழை மீட்டெடுத்தனர். அவர்கள் மீட்டெடுத்த முயற்சியை 
வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்ததே அயற்சொல் மடலம். 

சொல்வளம் 

“தமிழைப்போலச் சொல்வளமுள்ள மொழி உலகத்தில் வேறொன்றுமில்லை... தமிழ் பழைமையான 
மொழியாயும், சென்ற மூவாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தளர்ச்சியடைந்து வருவதாயும், வழங்கும் நிலம் வரவரக்குறுகி 
வருவதாயும், குறுகிய தன்னாட்டிலும் பெருகிய பகையுள்ளதாயும், தன் மக்களாலும் தள்ளப்படுவதாயும் இக்கால 
நூல்கள் எழுதப்படாததாயும், அரசியன் மொழியல்லாததாயும், எத்துணையோ கலைகளும் நூல்களும் 
சொற்களும் இறந்துபட்டும் வழக்கற்றுமுள்ளதாயும், இது போதுள்ளனவும் வழக்கற்று வருவதாயும் உள்ளது" 

உலகிலுள்ள எம்மொழியிலும் அயற்சொல் கலவாத நிலை இல்லை என்றும் அயற்சொற்களை 
வழங்குவதனால் மொழி வளர்ச்சியடையும் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். இதற்கு வரையிகந்து அயற்சொற்களைக் 
கடன்பெற்ற ஆங்கில மொழியை எடுத்துக்காட்டுவர். ஒரு மொழியில் குறிப்பிட்ட பொருளையோ கருத்தையோ 
தெரிவிக்க சொல் இல்லாத நிலையில் அதற்குரிய சொல்லாக்கம் உருப்பெறா நிலையில் அயற்சொல்லைக் கடன் 
வாங்குதல் ஒருவகை. ஆயின், வழக்கிலுள்ள சொற்களைக் கையாளாமல் அவற்றிற்கு இணையான பிறமொழிச் 
சொற்களைக் கையாள்வது எவ்வகையில் மொழி வளர்ச்சிக்கு உதவும்? உவகை, களிப்பு, மகிழ்ச்சி என 
இனிமையான சொற்களிருக்க அவற்றிற்கு மாற்றாக ஆனந்தம், சந்தோஷம், குஷி, ஜாலி என அயற்சொற்களைப் 
பயன்படுத்துவது எங்ஙனம் தமிழ் வளத்தைப் பெருக்கும்? இவ்வகையில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான 
அயற்சொற்கள், குறிப்பாகச் சமற்கிருதச் சொற்கள் ஒரு பொருட் பன்மொழிகளாகவே தமிழில் 
இடம்பெற்றுள்ளன. எ-டு: சொல்-வார்த்தை, நீர்-ஜலம், துப்புரவு-சுத்தம், விலங்கு-பிராணி, கூலம்-தானியம், 
விண்மீன்-நட்சத்திரம், சாறு-ரசம், கையூட்டு-லஞ்சம், அகவை-வயது, அறம்-தருமம், இரப்போன்- 
பிச்சைக்காரன், இழப்பு-நஷ்டம், நலம்--செளகரியம். 

வழக்கற்றசொல் 

வழக்கில் இடம்பெறாத பழைய சொல் எளிதாய்ப் பொருள் உணர்த்துவது இல்லை. ஆகையால் அதற்கு 
ஈடான பிறமொழிச் சொல்லைப் பயன்படுத்துவது எளிதாய் அமையும் என்று குறிப்பிடுவாரும் உளர். வழக்கற்ற 
சொல் எளிதில் பொருளுணர்த்தாமைக்குரிய கரணியம் அச்சொல்லின் குற்றமன்று. அதனைப் 
பயன்படுத்தாததொன்றே அது எளிதில் பொருளுணர்த்தா நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும். இதனை “நீண்ட 
காலமாக உறவாடாத மக்கள் அயலாராகத் தோன்றுவது போன்றே நீண்ட காலமாக வழங்காத சொற்களும் 
அருஞ் சொல்லாய்த் தோன்றுகின்றன” என்று எடுத்துக்காட்டி விளக்கினார் பாவாணர். 
1. பாவாணர், சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், தமிழ்மண் பதிப்பகம், 2000 (முதற்பதிப்பு 1949), பக்.72. 



இந்திய மொழிகளில் பிறசொல் கலவாமல் எழுதவும் து ல ஒரே மொழி றர டைல வண்ட 
நிலை நாட்டும் உயரிய நோக்கத்தை மொழிஞாயிறு பாவாணர் தம் ஸபப்தவ்ப்க ட அலுவுய்பயுலுல் க்க ண்ண் 
இலக்கியம், இலக்கணம், வரலாறு, உலகியல், அறிவியல், கணிதம், கணியம் போன்று துறைகளில் ணன் ்  
தமிழாக்கம் செய்யப்படாத சமற்கிருதச் சொற்களின் நிலைப்பு நீடித்தது. குறிப்பாகத் தமிழ் வ ப ன் 
ஓரிலக்கம் பாடல்களுக்கு மேற்பட்டவை, சமற்கிருதத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டபோது மூலத் த பத்ர ட். 
உருவறிய முடியாமல் மறைந்து போயின. மருந்துகளின் பெயர்களும் மூலம் இழந்தன. வ ஆள ண்ண 
முயன்ற முயற்சியில் ஒரளவு துப்பு துலங்கியிருக்கிறது. அகரமுதலி திருந்திய மடலங்கள் ள் ன ர ட 
சமற்கிருதமாக உருமாறிய தமிழ்ச் சொற்கள் முழுமையாக வி ட்டெடுக்கப்படும். அதற்கான இடைக் ஏற் 
முற்றிலும் தமிழாக்கப்படாத மருத்துவச் சொற்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

சொற்கடன் 

“திராவிட மூலத்தினின்று முளைத்த சொற்கள் சமற்கிருதத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன என்பதைப் 
பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பே ஏற்றுக்கொண்டேன்... ஆங்கில மொழியில், பிரித்தானியச் சொற்கள் எந்த அளவு 
கலந்துள்ளன வோ அந்த அளவு திரவிடச் சொற்கள் சமற்கிருதத்தில் கலந்துள்ளன. ஆனால் அள அற்னை 
நெடுங்காலமாக உணரப்படவில்லை. எங்கேனும் ஒரு சொல் சமற்கிருத மொழியிலும் தமிழ் ன ட லும் 
இருந்தால் அதை உடனே சமற்கிருத மூலத்தினின்று உருவானது என்று கருதிவிடுகின்றனர். பளும் 
எண்ணிக்கையிலான சமற்கிருதச் சொற்கள் திரவிடமொழிகளில் வழக்கிலுள்ளன. இத்தகைய சொற்களைத் 
தமிழ், தெலுங்கு அகரமுதலித் தொகுப்பாளர்கள். சமற்கிருதச் சொற்களாகக் கருதி இயற் சொற்களான 
தம்மொழிச் சொற்களினின்று பிரித்து வழங்கி வந்திருக்கின்றனர். சில இடங்களில் தமிழ் சமற்கிருதத்தினின்று 
கடன் பெற்றதா, சமற்கிருதம் தமிழினின்று கடன் பெற்றதா என்னும் ஐயம் நிலவுகிறது. தமிழ்வாணர்களைப் 
போல் சமற்கிருதவாணர்கள் எப்போதும் பிரித்துக் காட்டவில்லை. யாரேனும் ஓர் ஆசிரியர் தாம் வாழும் உள்ளூர் அல்லது வட்டார மொழிச் சொற்களைப் பயன்படுத்திவிட்டால் (யாப்பமைதிக்காகவும் அல்லது வேறு கரணியங்களுக்காகவும் சமற்கிருதம் பேச்சு மொழி என்ற தகுதியை இழந்தபின் அவ்வாறானவை அருகிய வழக்காக இருப்பது இயல்பு), அவற்றைத் தவறாது சமற்கிருதச் சொற்கள் என்று குறிப்பிட்டு விடுகின்றனர் 1 

மொழிக் கடன்பெறுவது தேவை கருதிப் பெ 
தமிழில் கடன் கொள்ளப்பட்ட வடசொற்க 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

இந்நிலையில் தமிழ் அகரமுதலிகள் பெரும் எண்ணிக்கையிலான 
காட்டியுள்ளன. அவற்றுள் பெரும்பான்மையானவை மக்கள் வழக்கில் 

றுவது பெருமை கருதிப் பெறுவது என இருவகைப்படும். 
ளுள் பெரும்பான்மையானவை பெருமை கருதிப் பெற்றவை என்பது 

சொற்களை வட சொற்கள் எனக் 
இடம்பெறாதன. இலக்கியங்களில் 
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“தமிழ்ச்சொல் வட பாடைக்கட் செல்லாமையாலும் வடசொல் எல்லாத் தேயத்திற்கும் 
பொதுவாகலானும், இவை வட சொல்லாக ஈண்டு வழங்கப்பட்டன வெனல் வேண்டும்". (சேனாவரையர்) என்றாற் 
போன்று தமிழன்றி வடமொழி ஒரு போதும் கடன்பெறாது என்னும் பிழைக் கருத்து, பன்னூறு ஆண்டுகளாக 
நிலவி வந்துள்ளதன் விளைவாகப் பல தூய தென் சொற்கள் வடசொற்களாகக் கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன. 

தமிழில் திசைச்சொல் அயற்சொல் வேறுபாடுகள் 

வேற்று மொழித் தாக்கமில்லாத தாய்மொழியிலுள்ள மரபார்ந்த சொற்கள் இயற்சொற்கள் எனப்படும். 
இவற்றை மரபிலக்கணத்தார் பெயர் வினை இடை உரி என நால்வகைப்படுத்துவர். 

பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலுமுள்ள இயற்சொற்கள் பண்டுதொட்டே செய்யுள் வழக்கில் ஒரு 
பொருள் குறித்த பல சொல்லாகவும் பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல்லாகவும் திரிபுற்றவற்றைத் தனியாகப் 
பிரித்துத் திரிசொல் என்றும் நெடிய வரலாற்றுக் காலத்தில் மக்கள் வழக்கில் வட்டார வழக்காகத் 
திரிபுற்றனவற்றைத் திசைச்சொல் என்றும் வகைப்படுத்தினர். இவையல்லாமல் பிற குடும்ப மொழிச் சொற்களும் 
தாய்மொழியில் கலப்பதுண்டு. அவ்வகையில் தமிழ்நாட்டுக்கு முப்புறமும் கடல் எல்லையாக இருத்தலின் 
வடதிசை வாயிலாக மட்டும் பிற குடும்ப மொழிச் சொற்கள் தமிழில் புக வாய்ப்புண்டாதலின் தொல்காப்பியர் 
தமிழில் புகத்தக்க பிற குடும்ப மொழிச் சொற்களுக்கு வடசொல் எனப் பொதுவாகப் பெயரிட்டார். இயற்சொல், 
திரிசொல், திசைச் சொல், வடசொல் எனச் சொற்களை நால்வகைப்படுத்தினார். 

இக்காலத்தில் பிறமொழிச் சொற்கள் நிலவழியாகவும் கடல் வழியாகவும் எல்லாத் திசைகளிலிருந்தும் 
வருதலால் வடசொல் என்பதைத் தவிர்த்து அயற்சொல் என வகைப்படுத்த வேண்டியுள்ளதால் 
வடமொழியுள்ளிட்ட பிற மொழிக் கடன் சொற்கள் அடங்கிய இத்தொகுதிக்கு அயற்சொல் மடலம் எனப் பெயரிட 
நேர்ந்தது. 

தமிழின (திரவிட) மொழிகள் தமிழின் கிளை மொழிகளாகக் கிளைத்து வளர்ந்தவை. அச்சொற்கள் 
தமிழுக்குத் திசைச் சொற்களாக இருத்தலின் அவை தமிழ்ச் சொற்களாகவே கருதப்பட்டுத் தமிழ்ச் சொல் 
வளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் வழக்கிறந்து திராவிடமொழி வழக்கில் உள்ளதைத் தமிழ்ச்சொல்லென்று 
கொள்வதற்கு எவ்வகைத் தயக்கமும் இல்லை. 

வடதமிழ் எனும் பிராகிருதத்தில் வழங்கிய தமிழ்ச்சொற்களுள் பல ஒருசார் பிறழ்ந்த 
ஒலிப்புடையனவாயினும் பிறமொழி எழுத்தாலன்றித் தமிழ் எழுத்தால் எழுதிக் காட்டத்தக்கனவும் திசைச் 
சொல்லாகவே ஏற்று தமிழ்ச் சொல் வளத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழிலிருந்து பிராகிருதத்தின் வாயிலாக வடமொழிக்குச் சென்று மீண்டும் பிராகிருதத்தின் 
வாயிலாகத் தமிழுக்கு வந்த சொற்களும், தமிழிலிருந்து வடமொழிக்குச் சென்று வடமொழி ஒலிப்பை 
ஏற்றுக்கொண்ட தமிழ்ச் சொற்களும் அயற்சொற்களாகவே கருதப்பட்டு அயற்சொன் மடலத்தில் 
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

பிராகிருதம் ஒரு காலத்தில் தமிழின் கிளைமொழியாக வடநாட்டில் பேசப்பட்டது, இதனை வடதமிழ் 
என்றனர். அக்காலத்திய சொல்லாட்சிகளில் தமிழ்மரபிலிருந்து திரிந்தனவற்றை மட்டும் திசைச்சொல்லாக 
ஏற்றுள்ளோம். பிராகிருதத்திலிருந்து பிறந்த வடநாட்டு மொழிகளில் சமற்கிருதக் கலப்பு மிகுந்த பிறகு 
உருமாறிய வடபுல மொழிச் சொற்களில் பன்மடிபுத் திரிபுற்ற வடதமிழ்ச் சொற்கள் அயற்சொற்களாக 
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் எனும் மூன்று நிலைகளில் ஊடாடும் சொற்கள் மட்டும் தமிழ்ச் 
சொற்கள். திசைச் சொல் வரம்பைக் கடந்தன அனைத்தும் உலகப் பிறமொழிச் சொல் வகை சார்ந்த 
அயற்சொற்கள். இவை வேற்றுக்குடும்ப மொழிச் சொற்கள். இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் எனும் 
மூவகையும் தமிழுக்குத் தன் குடும்ப மொழிச் சொற்கள். வேற்றுக்குடும்ப அயற்சொற்களுக்குத் தேவை கருதி 
தமிழில் கலைச் சொல் படைத்துக் கொள்வது கடன் சொற்களின் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும். இவ்வகைக் 
கலைச் சொற்களும் அகரமுதலியில் இடம்பெற்றுள்ளன. 



“இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல்லென்று 

அனைத்தே செய்யுள் ஈட்டச் சொல்லே ” (தொல்.சொல்.397) என்று நான்கு வகைச் சொற்களைப் பற்றித் 
தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது. 

“தொல்காப்பியர் காலத்தில் தமிழ்ச் சொற்கள் இலக்கண முறையிற் போன்றே சொற்பிறப்பியல் 
முறையில் நான்காக வகுக்கப்பட்டன. முதலாவது தன்சொல் அயற்சொல் என்கிற முறையில் தென்சொல் 
வடசொல் என்ற பாகுபாடும், பின்பு தன் சொற்குள் செந்தமிழ் கொடுந்தமிழ் என்கிற முறையில் நாட்டுச் சொல் 
திசைச் சொல் என்ற பாகுபாடும், பின்பு நாட்டுச் சொற்கள் இயல்பும் திரிபும் பற்றி இயற்சொல் திரிசொல் என்ற 
பாகுபாடும் தோன்ற இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் என நான்கமைந்தன. 

தெலுங்கு கன்னடம் முதலிய திராவிட மொழிகள் முற்காலத்தில் கொடுந்தமிழா யிருந்தமையின், 
அவற்றின் சொற்கள் திசைச்சொற்கள் எனப்பட்டன. இன்று அம்மொழிகள் ஆரியக் கலப்பால் வேற்றுமொழியாய் 
வழங்குகின்றமையான், வேற்றுமொழிச் சொற்களையெல்லாம் திசைச் சொல்லெனக் கூறுவது தவறாம். 
முற்காலத்தில் திசைச் சொல்லாகக் காட்டப்பட்ட கொடுந்தமிழ்ச் சொற்களே இன்றுந் திசைச் சொல்லாகும். 

வடமொழி யொன்றே முற்காலத்து வழங்கிய அயன்மொழி. அதனால், அதன் சொல் அம்மொழிப் 
பெயராலேயே வடசொல் லெனப்பட்டது. அதுபோல் இதுபோது தமிழில் வழங்கும் பிறமொழிச் சொற்களும் 
ஆங்கிலச் சொல் போர்த்துக்கீசியச் சொல் என அவ்வம் மொழிப் பெயராலேயே அழைக்கப்படல் வேண்டும்”, 
எழுத்துக்கடன் 

பொதுவாகப் பெயர்ச்சொற்களையே ஒரு மொழி கடனாகப் பெறும். இதை ் வடசொல்லுள்ளும் 
பெயரல்லது செய்யுட் குரியவாய் வாரா” (சேனாவரையர்) என்று உரையாசிரியர் காலத்திலேயே 
குறிப்பிட்டுள்ளது கவனிக்கத் தக்கது. 

ஒருமொழி பிறமொழிகளிலிருந்து சொற்களைக் கடன்பெறலாம். ஆனால் பிறமொழிக்குரிய எழுத்துகள் 
அல்லது எழுத்தொலிப்புகளைக் கடன்பெற்ற மொழிகள் வேற்று மொழிகளாகத் திரிந்து விடுகின்றன. உலகில் 
மொழிகள் பலவாகப் பெருகுவதும் சிறுபான்மை மொழிகள் மறைவதும் பிறமொழி எழுத்தொலிப்புகளைக் கடன் வாங்கியபின் சின்னஞ்சிறு கிளைமொழிகளாகவும், வட்டார வழக்கு மொழிகளாகவும் தேய்ந்து போவதால்தான் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

தமிழ் உலகமுதல் செம்மொழி எனும் தகுதியுடன் இலக்கிய இலக்கண வளம் கொண்டது. பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளைக் கடந்தும் செம்மை இழவாத நிலை தன் எழுத்தொலிப்புகளைப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்புத் தாக்குதல்களிலிருந்து காத்துக் கொண்டதால்தான் என்பதை மொழியாராய்ச்சி அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்துவதற்கென்றே தொல்காப்பியம் வடதிசையிலிருந்து வரும் கடன் சொற்களைத் தமிழ் உள்வாங்கிக் கொண்டாலும் அவற்றைப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்பு நீக்கி முற்றிலும் தமிழ் எழுத்தொலிப்புகளிலேயே எழுதவேண்டும் என்கிறது 
“வடசொற் கிளவி வடவெழுத் தொரீஇ 
எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே” (தொல்.சொல்.401) 

| தமிழில் பிறமொழி எழுத்துகள் புகலாகாது என்பதற்காகத் தமிழ் எழுத்துக் காப்புப் போராளிக் பழந்தமிழர் வரலாறு நெடுக வாழ்ந்துள்ளனர் எனத் தெரிகிறது. 
வடமொழியில் தற்சமம்-தற்பவம் என்பன இலக்கண மரபு இகந்தவை 

ஒரு மொழியில் தன்சொல் என்றும் கடனாகப் பெ 
காணப்படும். இரண்டு மொழிகளுக்கும் பொதுவான செ சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சி இந்த உண்மையை வெளிப்படுத்த 

றப்பட்ட அயற்சொல் என்றும் இரண்டு வகைப்பாடே 
£ல் என்று எதுவும் எக்காலத்திலும் இருந்ததில்லை. 

திக் காட்டிவிடும். 



ஆதலின் வடமொழிக்கும் பிற இந்திய மொழிகளுக்கும் பொதுவான சொல் எனப் பொருள்படும் தற்சமம் 
என்னும் இலக்கண வகைப்பாடு மொழியியல் மற்றும் மரபிலக்கண நோக்கில் முற்றிலும் பொருளற்ற 

வறுஞ்சொல்லாகும். அதிலிருந்து பிறந்தது என வட மொழியாளர் கணிக்கும் தற்பவம் என்பதும் சொற்பிறப்பு 
மூலம் சரியாகக் கணிக்கப்பட்டது என்று சொல்ல முடியாது. இத்தகைய வகைப்பாடுகளை வடமொழிக்கென்றே 

இலக்கண நூல்கள் ஏற்படுத்தின. அவை இந்திய மொழிகளுக்குத் தேவையில்லை. தொல்காப்பியர் இத்தகைய 

இலக்கண வகைப்பாட்டைக் குறிப்பிடவில்லை. பிராகிருத பாலிமொழிகளில் பயிற்சி மிக்க உரையாசிரியர்கள் 
தேவையில்லாமல் நன்னூல் இலக்கணத்தில் இவற்றைப் புகுத்தினர். 

தற்சமம் என்பதற்கு நன்னூல் (146, உரை) உரையாசிரியர், “ஆரியத்திற்கும் தமிழிற்கும் 
பொதுவெழுத்தாலாகி விகாரமின்றித் தமிழில் வந்து வழங்கும் வடமொழிச்சொல்'' என விளக்கம் தந்துள்ளார். 
சொல்லின் வரலாறு என்பது பொருளின் வரலாறு. அது எழுத்தின் வரலாறு ஆகாது .என்பது அவருக்குப் 
புலப்படவில்லை. கமலம், குங்குமம் என்பன நட்டாசியாவில் ஆரியரால் கண்டறியப் பட்டவை அல்ல. எனவே 
இவை சமற்கிருதம் எனும் வடமொழிக்கு உரியனவல்ல என அவரால் கணித்தறிய இயலவில்லை. இவை திரவிட 
மொழிக்குரிய சொற்கள். வடமொழி கடன் கொண்டதால் சில அடிப்படைத் திரிபுற்று அதே வடிவில் இந்திய 

மொழிகளிலும் வழக்கூன்றியுள்ளன. 

மணி என்பதைத் தற்சமம் என உரையாசிரியர் குறித்தனர். ஆனால் மொழிஞாயிறு பாவாணர் அதன் 
வேர்ச்சொல்லை ஆராய்ந்து நால்வகை வேரடிப் பொருள்களில் அது விரிந்திருப்பதைப் பின்வருமாறு விளக்கிக் 

காட்டி மணி என்பது முற்றிலும் தமிழ் என்று நிறுவியிருக்கிறார். 

1. மணி - சிறியது எ-டு: மணிக்காடை, மணிக்குடல் 

2. மணி - வட்டமானது எ-டு: மணியோசை, நாழிமணி 

உருண்டது, குண்டு எ-டு: மணிவலை, குன்றிமணி 

உருண்டு திரண்டது எ-டு: நென்மணி, மணிச்சம்பா 

3. மணி : கரியது எ-டு: மணிமிடற்றோன் 

நீலமானது எ-டு: மணிவண்ணன், மணிமலர் 

4. மணி- ஒளிபெறக் கழுவியது எ-டு: மணிமாலை 

அழகானது எ-டு: மணிவாசல் 

தற்பவம் என்பதற்கு நன்னூல் உரையாசிரியர் “ ஆரியத்திற்கேயுரிய சிறப்பெழுத்தாலும், பொதுவும் 
சிறப்புமாகிய ஈரெழுத்தாலும் முடிந்திருக்கிற ஆரிய மொழிகளாகத் திரிதல் முதலிய விகாரம் பெற்றுத் தமிழில் 

வந்து வழங்கும் போது பெறும் பெயர் (நன்.146, உரை) எனக் குறித்திருக்கிறார். 

எ.டு புட்பம் எனும் சொல் தற்பவம் எனப்படுகிறது. தமிழ் பூ எனும் சொல் வட மொழியில் றப$/103 
எனப்படும். இது மீண்டும் தமிழில் வந்து வழங்கும்போது புட்பம் எனத் திரிபடைகிறது. 

தமிழிலிருந்து பூ-புஷ்பம் எனத் திரிந்ததை வடமொழி இலக்கண ஆசிரியர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் 
விட்டுவிட்டது ஏன் என்று எவரும் வினாத் தொடுக்கவில்லை. வடமொழி பிறமொழிகளிடமிருந்து கடன்பெற்ற 
சொற்களை வெளியில் தெரியாமல் மறைத்துத் தன் சொற்களாகக் காட்டிக் கொள்வதற்குச் செய்த முயற்சியே” 

தற்பவம் என்னும் செயற்கையான இலக்கண வகைப்பாடாக மாறியிருக்கிறது. ஒருசொல் எம்மொழிக்கு உரியது 

எனச் சரியாகக் கணிக்கும் சொற்பிறப்பு நெறிமுறை ((7ஈ0015 ௦7 6டாா௦௦9) ஆரியர்க்கும் குறிப்பாக பாணினி 

உள்ளிட்ட வடமொழியாளர்க்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இதனால் தோன்றிய தற்சமம் தற்பவம் என்னும் 



வகைப்பாடுகள் பொய்யானவை. இலக்கண மரபுகளுக்கு மாறானவை. இவற்றைத் தமிழிலக்கண நூல்களில் 

ஆள வேண்டியதில்லை. 

இருமொழிகளுக்கும் பொதுவான சொல் என்றோ இருமொழி எழுத்துகளுக்கும் பொதுவான ஒலிப்பு 

என்றோ வகைப்படுத்துவது முறையன்று. அத்தகு சொற்கள் முறையாக எம்மொழிக்குரிய சொல் என்பதைச் 

சொற்பிறப்பு வாயிலாக அயற்சொன் மடலம் நிறுவிக் காட்டவல்லது. 

மேலும் அயற்சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் தருதல், பொருள்வரையறை, மரபார்ந்த 
விளக்கம் தருதல், பிற அகரமுதலித் தவறுகள் திருத்துதல் ஆகியனவும் இடம்பெறும். 

வடமொழிச் சொற்களும் பிறமொழிச் சொற்களுமாக அயன்மொழிச் சொற்கள் தமிழில் புகும்போது 
எத்தகைய எழுத்துத் திரிபு பெறும் என்பதைத் தமிழிலக்கணச் சான்றோர் வகைப்படுத்தியுள்ளனர். அவற்றை 
19ஆம் நூற்றாண்டில் மணிப்பவள நடைதோன்றும் வரை தமிழ்ப் புலவர்கள் மட்டுமன்றி கிறித்தவ முகமதியப் 
புலவர்களும் பின்பற்றியுள்ளனர். உரைநடையிலும் செய்யுளிலும் அயன்மொழிச் சொற்கள் தமிழாக்கப்படும் பாங்கு 
கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழில் திரியும் பாங்குகள் 
1. வடசொற்களின் இடையில் உள்ள "த், ஸ்', 'ல்' என்பன தமிழ் வடிவம் பெறும் போது றகர மெய்யாகத் 

திரியும். 

உத்சவம் - உற்சவம் 

பஸ்பம் பற்பம் 

கல்பம் - கற்பம் 

2. டகர” முதல் பிறமொழிச் சொற்கள் 'தகர' முதலாகிய தமிழ்ச் சொற்களாகத் திரியும். 

டமருகம் - தமருகம் 

டொப்பி - தொப்பி 

3. டகர' முதல் 'இகர' முன்னெழுத்து பெறும். 
டம்பம் - இடம்பம் 

4. ஆகார ஈற்றுப் பெயர் ஐகார ஈறாகும். 

பிக்ஷா - பிச்சை 

தீக்ஷா - தீட்சை 

5- ர, ல முன்னெழுத்துச் சொல்லுக்கு முன் 'இ'கர துணைமுன்னெழுத்து சேரும். 
ராமன் - இராமன் 

லாபம் - இலாபம் 

6. ஷூ - டகரமாகத் திரியும் (இடையில்) 
விபீஷணன் - விபீடணன் 
புஷ்பம் - புட்பம் 

7. ஸ, ஷ மொழி முதலில் சகரமாகத் திரியும். 
ஸரஸ்வதி - சரசுவதி 

ஷங்கர் - சங்கர் 



8. க்ஷ- மொழி முதலில் 'ச'வாகத் திரியும். 

க்ஷேமம் - சேமம் 

9. கர, ப்ர எனத் தொடங்கும் வடசொற்கள் முன்னெழுத்தோடு இகர உயிர்த்துணை பெறும். 

ப்ரகதி - பிருகதி 
க்ரந்தம் - கிரந்தம் 

10. வல்லின மெய்யீறுகள் உகரத் துணையீறு பெறும். 

தத் - தத்து 
சத் - சத்து 

11. 'ஐ' - சகரமாகும். 

ஜோதி - சோதி ல் 

பங்கஜம் - பங்கசம் 

சரோஜா- சரோசா 

12. ஸ்வ எனும் கூட்டெழுத்து சு, சி, சொ எனவாகும். 

ஸ்வாமி - சுவாமி 

ஸ்நேகம் - சினேகம் 

ஸ்வதேசி - சுதேசி 

ஸ்வர்க்கம் - சொர்க்கம் 

ஈஸ்வர் - ஈசுரன் 

13. ஸ்த- த்த ஆகும் (தனிக்குறில் சார்ந்தவை). 

புஸ்தகம் - புத்தகம் 
14. ஸ் முன் ககரம் வருமாயின் 'ஸ்' றகர மெய்யெழுத்தாகும். 

பாஸ்கரன் - பாற்கரன் 

15. ஹ வரிசையிலுள்ள மொழிமுதலான வடமொழிச் சொற்கள் மெய்கெட்டு அத்துடன் பொருந்திய 

உயிரெழுத்து மட்டும் ஒலிக்கும். 

ஹிமாலாயா - இமாலயம் 

ஹோமம் - ஓமம் 

ஹேது - ஏது 
16. வடசொற்களில் இடையில் வரும் 'ஹ' எழுத்து ககரமாகத் திரியும். ரகர லகரத்தில் தொடங்குவதாயின் 

இகர உகர முன் எழுத்துகளைப் பெறும். 

ரோஹிணி - உரோகிணி 

17. க்ஷ” மொழி முதலில் ௧, ௪ எனத் திரியும். 

க்ஷணம் - சணம், கணம் 

க்ஷமம் - சேமம் 



18. க்ஷ மொழி இடையிலும் ஈற்றிலும் க்க-ட்ச-ச்ச எனத் திரியும் 

லக்ஷ்மி - இலக்குமி 

தக்ஷ - தீட்சை, தீக்கை 

பக்ஷணம் - பட்சணம் 

அக்ஷரம் - அச்சரம், அக்கரம் 

19. க்த', "ப்த' என வரும் கூட்டெழுத்துகள் உடனிலை மெய் மயக்கங்களாகும். 

சக்தி - சத்தி 
சப்தம் - சத்தம் 

20. ப' (62) - மொழி முதல் - "ப் (ஐல) மொழி முதலாக ஒலிக்கும். 
பாவன - பாவனை 

21. சொல்லிடையில் வரும் 'ப' - “வ” ஆகும். 
பாபம் - பாவம் 

22. ந-ன ஆகும். 

ஐநகன் - சனகன் 

29. யகர முதலெழுத்துகள் ஒலித் துணை முன் உயிர் பெறும் அல்லது யகரமெய் கெடும். 
யந்திரம் - இயந்திரம் (எந்திரம்) 
யக்ஷன் - இயக்கன் 

யூகி - ளது 

யூகம் - ஊகம் 

யோகம் - ஓகம் 

24. குறில் கீழ் ஒற்றாகும் ரகர மெய்யெழுத்து இகர அல்லது உகரத் துணையெழுத்து பெற்று உயிர் மெய்யாகும். 

தர்மம் - தருமம் 

துர்யோதனன் - துரியோதனன் 
25. ர்ண', ர்ந' என்ற கூட்டெழுத்து தமிழில் ன்” மெல்லின மெய் இரட்டிப்பாகும். 

கர்ணன் - கன்னன் 

துர்நிமித்தம்  - துன்னிமித்தம் 
26. ஈகார ஈற்றுப் பெயர் இகர ஈறாகக் குறுகும். 

நத - நதி 
27. ணய, க்வ, த்ம, வ்ய, ம்ச என்பவை மெய் இரட்டித்து முன்னெழுத்தோடு உயிர் எழுத்து இணைந்து ஒலிக்கும். 

பக்வம் - பக்குவம் 

புண்யம் - புண்ணியம் 

பத்மம் - பதுமம் 

காவய - காவியம் 

வம்ச - வமிசம் 



28. உப எனும் வடமொழி முன்னொட்டு தமிழ்ச் சொல்லாகும் போது பகரம் வகரமாகி உயிர் முதலாகவோ, 

வகரம் பெற்ற உயிர்மெய் முதலாகவோ மாறும். 

உபாத்தியாயன் - உவாத்தியாயன் - வாத்தியான் 

29. வடசொல்லிடையில் கன எனும் கூட்டெழுத்தில் ககரம் இரட்டிக்கும். 

அக்னி - அக்கினி 

30. வடசொல்லினிடையில் வரும் ஸ்வ' எனும் கூட்டெழுத்து சு அல்லது ச்சு எனத் திரியும். 

அஸ்வனி - அசுவினி ப 
அஸ்வினித்தேவர் - அச்சுவினித்தேவர் 

வடசொல், தமிழ்ச்சொல் 

பொதுவாகப் பிறமொழி எழுத்தொலிப்பு அல்லது பிற மொழிக்கே உரிய எழுத்துள்ள சொல்லை 

அயற்சொல் என்று எளிதில் கண்டுபிடித்து விடலாம். இருமொழிகளுக்கும் பொதுவான் எழுத்துகளால் 

எழுதத்தக்க சொல் ஒலிப்பிலும் பொருளிலும் ஒத்திருந்தால் எம்மொழியிலிருந்து எம்மொழிக்குச் சென்றது 

எனக் கண்டுபிடித்தல் ஒரு புதிராகவே இருந்தது. கமலம் என்ற சொல் சமற்கிருதம் தமிழ் இரண்டிலும் ஒன்று 

போல் ஒலிக்கும் பொருள் கொண்டுள்ளது. இரு மொழியாளரும் தம்சொல் என உரிமை கொண்டாடும் 

சூழலுக்கு இது இடந்தருகிறது. ல 
1) இத்தகு சூழல்களில் சொற்பிறப்பு ஆராய்ச்சி ஒன்றே குறிப்பிட்ட சொல் எந்த மொழியில் இயல்பாகத் 

தோன்றியது என்பதையும் வேறெந்த மொழிகளில் கடன் சொல்லாக ஊடாடியது என்பதையும் அறிய 

உதவும். 

2) கடன் கொண்ட மொழி தான் பெற்ற சொல்லின் பாங்கைத் தன் மொழிப் பாங்குக்கு ஏற்ற 

சொற்கட்டமைப்பாக மாற்றிக் கொள்ளும். சொற் கட்டமைப்பு மாற்றத்தைக் கண்டறிவதன் வாயிலாக 

அச்சொல் எம்மொழியிலிருந்து எம்மொழிக்குச் சென்றது எனக் கண்டறிய முடியும். 

தமிழ். மாலை * சமற். மாலா. 

ஐகார ஈற்றுத் தமிழ்ச் சொற்களைச் சமற்கிருதம் 'ஆ கார ஈறாக மாற்றிக் கொள்வதாலும் பூவிட்டுப் 

பூசை செய்யும் வழக்கம் திரவிடருடையது என்பதாலும் மாலை என்னும் தமிழ்ச் சொல் மாலா என்னும் 

வடிவில் சமற்கிருதத்தில் கடன் கொள்ளப்பட்டிருப்பது தெளிவாகிறது. 

3) தமிழ் வேரடியும் சமற்கிருத ஈறும் கொண்ட சொல் பிராகிருதப் பேச்சு மொழியில் இடம்பெற்று மீண்டும் 

தமிழுக்கு வரின் அது வேரளவில் தென் சொல்லாயினும் அந்த வடிவம் வடநாட்டில் திரிபுற்றதால் 

தமிழுக்குத் தன்சொல்லன்று என்றாலும் பிராகிருதம் வடதமிழ் எனப்பட்டதால் திசைச்சொல்லாகத் 

தமிழில் வழங்கத்தக்கதாயிற்று. ஆதி எனும் சொல் இதற்குத் தக்க சான்றாகும். 

வடசொல் ஒதென்சொல் வேறுபாடுகள் - கண்டறியும் மூறை 

பழைய உரையாசிரியர்களும் மொழியியல் நுட்பங்களை அறியாதவர்களும் வடமொழி _ 

தவமொழியாதலின் அதன்கண் பிறமொழிச் சொல் புகாததெனவும் வடமொழிச்சொற்கள் பிறமொழிக்குப் 

பொதுவாகலின் எம்மொழிக்கும் வடமொழிச்சொல் செல்லும் எனவும் தவறான கருத்து கொண்டிருந்தனர். 

இங்கிலாந்து நாட்டு வடமொழிப் பேராசிரியரும் திராவிட மொழியியல் வல்லுநருமாகிய பேராசிரியா 

பரோ அவர்களும், கன்னட ஆங்கில அகரமுதலி தொகுத்த பேராசிரியர் கிட்டலும், ஒரு சொல் வட 

மொழிக்கே உரிய சொல்லா அல்லது வடமொழி பிற மொழிகளிடம் பெற்ற கடன் சொல்லா என்பதைக் 

கண்டறியும் வழிமுறைகளைத் தெளிவாக்கினர். அதன் விளைவாக வடமொழியில் கடன் கொள்ளப்பட்ட 



சொற்களையும் இருக்கு வேதத்தில் உள்ள பழந்திரவிடம் எனும் தமிழ்ச் சொற்களையும் பட்டியலிட்டுக் 
காட்டினர். மொழிஞாயிறு பாவாணர் மேலும் பன்னூற்றுக்கணக்கான தமிழ்ச்சொற்கள் வடமொழியில் கடன் 
கொள்ளப்பட்டிருப்பதைத் தம் ஆய்வுநூல்களில் வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய வடமொழி வரலாறு 

இதற்குத் தக்க சான்றாகும். 

பேராசிரியர் பரோ குறிப்பிட்ட அடிப்படை வேறுபாட்டுக் காரணங்கள் அனைவரும் நினைவிற் 
கொள்ளத்தக்கன. 

1. ஒருசொல் சமற்கிருதம் எனும் வடமொழிக்கே உரியதாயின் அச்சொல் அதன் இனமொழிகளாகிய 
செருமானியம், கிரேக்கம், இலத்தீனம் போன்ற மேலையாரிய மொழிகளில் இனச்சொல்லாகக் காணப்பட 
வேண்டும். இல்லையாயின் அது கடன் சொல்லாகக் கருதப்படும். 

2. ஒரு சொல்லின் வேர்ச்சொல்லும் அதன் எண்ணிறந்த தாய்மொழிச் சொல்லாட்சிகளும் அச்சொல் 
எம்மொழிக்குரியது எனக்காட்டும். வேர்ச்சொல் இல்லாகு) பரந்துபட்ட சொல்வளர் நிலைகளும் 
இல்லாமல் ஒரிரு இடங்களில் மட்டும் பயின்றிருந்தால் அது கடன் சொல்லாகக் கருதப்படும். 

3. அம்மண்ணுக்கே உரிய நிலைத்திணை இயங்குதிணைப் பொருள்களும், உயிரிபயிரிகளின் பெயர்களும் 
பண்பாட்டுக் குமுகாய வரலாற்றுப் பின்னணிச் சொற்களும் எந்தத்தாய் மொழிக்குரிய சொல் இது 
என்பதைக் காட்டிவிடும். 

எ-டு. முத்து, பவளம் போன்ற கடல்படுபொருள்கள் நட்டா சியாவிலிருந்து வந்த ஆரியர்க்குத் 
தெரியாதவை. எனவே இவற்றை வடமொழி முக்தா, ப்ரவள என உருமாற்றிக் கடன் கொண்டுள்ளது. 

பேராசிரியர் பரோ ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சொற்களையும் கிட்டல் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சொற்களையும் குறிப்பிட்டு இவை திரவிட மொழிகளிலிருந்து சமற்கிருதத்துக்குச் சென்றுள்ளன என எடுத்துக் காட்டினர். மொழிஞாயிறு பாவாணர் வடமொழியில் 40% சொற்கள் தமிழிலிருந்து கடன் கொள்ளப்பட்டுள்ளன என எடுத்துக்காட்டினார். 

வேதமொழி பேச்சு மொழியாக இருந்தது. ஈரானிய 
ஆரியர் கி.மு. 13ஆம் நூற்றாண்டிலும் வடமேற்கு இந்தி 
நூற்றாண்டில் இயற்கைச் சீற்றத்தால் அழிந்துபோ 
ஆரியர்க்கும் எவ்வகைத் தொடர்பும் 
முதல் கி.மு. 

ஆரியர் கி.மு.16ஆம் நூற்றாண்டிலும் இருக்குவேத 
யாவில் திரவிட மக்களோடு கலந்தனர். கி.மு.19 ஆம் 
ன சிந்துவெளி தமிழர் நாகரிகக் காலத்துக்கும் 

இல்லை. இருக்குவேதப் பாடல்கள் வேள்விக்குப் பயன்பட்ட கி.மு.1200 

ஆரியக் கூட்டத்தினர் பல்வேறு புலத்துறைத் 
பல்லாயிரக் கணக்கான தமிழ்ச் சொற்களை வட 
தெளிவாக்குவதற்கு இந்த அயற்சொன் மடலம் 

தமிழ் நூல்களை வடமொழியில் மொழி பெயர்த்ததால் 
மொழியில் உருமாற்றிச் சேர்த்துக் கொண்டனர். அவற்றைத் 
தனியாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ள து. 

பேசப்படாத எமாழியில் கடன் சொற்களே மிகுதி 

சமற்கிருதம் எப்பொழுதும் நாட்டின் எப்பகுதியிலும், அது வடநாடாக இருக்கட்டும் அல்லது தென்னாடாக இருக்கட்டும் ஒரு க ஈலத்திலும் பேச்சு மொழியாக இருந்தது இல்லை”. 

1. 58841, ௫௦ப௦ு (( ௩௮5 ஈாறா௦0௮016 (24 4 வள 495 6 ளா 3௦ப!3ா 120 1511] 

் 
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பேசப்படாமல் வெறும் எழுத்து வடிவில் மட்டும் இருக்கும் மொழியில் வேற்று மொழியிலிருந்து 

மொழிபெயர்ப்பு வாயிலாகப் பல்லாயிரம் சொற்கள் புக வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. பேசப்படும் மொழியில் தேவை 

கருதி மக்கள் தாமாகவே புதுச் சொல் படைத்துக் கொள்கின்றனர். இது இயற்கை மொழியின் இயல்பு. 
கடன்சொற்களால் மட்டும் வாழும் மொழியைக் கலவை மொழியென்றும் செயற்கை மொழியென்றும் கூறுவர். 

சமற்கிருதம் எனும் மிகு கலவை செயற்கை மொழி பன்மடித் திரிபுச் சொற்களைத் தன் சொற்களாகக் காட்டிக் 

கொண்டாலும் மொழியகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் ( ௮10ப௮06 &7௦861001518) அவற்றை எளிதில் 

கண்டறிகின்றனர். 

பேசப்படாத வடமொழிச் சொற்களாகக் காட்டப்பட்டவற்றுள் தமிழில் மக்களின் அன்றாட வழக்கில் 

புகுந்துள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கை 1500 எனலாம். அதிலும் மருத்துவம், வானநூல், கணியம், சமயம், 

இசை, நாட்டியம், சிற்பம் போன்றவற்றில் புகுத்தப்பட்டவை மிகுதி. இக்காலத்தில் ஆங்கிலச் சொல்லாட்சிகள் 

அன்றாட வழக்கத்தில் சற்றொப்ப 2000 புகுந்துள்ளன எனலாம். இவையனைத்தையும் களைந்து தமிழை 

அதனியல்பில் வளர்க்கும் தாளாண்மையின் வெளிப்பாடாக அயற்சொல் மடலம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் திரிபுக்குத் திரிபாகப் பன்மடித் திரிபுற்ற சொற்களில் 

தமிழிலிருந்து திரிந்தன எவை? சமற்கிருதத்திலிருந்து திரிந்தன எவை? இது தமிழ்ச்சொல் இது 
சமற்கிருதச்சொல் என்று மிக நுட்பமாக வரையறுக்கும் எல்லைக்கோடு எது? எத்தகைய சொற்பிறப்பு 

நெறிமுறைகள் இவற்றை வரையறுக்கின்றன என்னும் வினாக்களுக்கு விடைகளாகச் சொற்பிறப்பு 

நெறிமுறைகள் எழுதுவதற்கு முன்பே பாவாணர் இயற்கையெய்திவிட்டார். அவரோடு ஆறாண்டுகளாக நீங்கா 

நிழலாய் இருந்த எனக்கு அவர் கற்பித்த நெறிமுறைகளே மேற்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளித்துள்ளன. 

அடுத்து வெளிவரும் தமிழ்ச் சொற்பிறப்பு நெறிமுறை மடலத்தில் அவை விரிவாக இடம் பெறும். 

1994இல் நான் ஓய்வுபெற்ற பின்னர் 14 ஆண்டுகளாக இயக்குநர் அமர்த்தப்படாத நிலையில் அரசு 

செயலாளர்களாக இருந்த இ.ஆ.ப., அதிகாரிகள் பொறுப்பு இயக்குநர்களாக இருந்த காலத்தில் தக்க 

மேற்பார்வைக்குரிய தமிழறிஞர்கள் இல்லாததால் வடசொல் எது தமிழ்ச் சொல் எது எனும் வரையறை 

முறையாகப் பின்பற்றப்படாத குறைகள் சில காணப்படுகின்றன. அவை திருந்திய பதிப்பில் சீராக்கப்படவுள்ளன. 

அயற்சொல் மடல வெளியீடு அயற்சொற்களை அறவே நீக்கி முற்றிலும் செந்தமிழ்ச் சொற்களை ஆள்வதற்குத் 

தக்க கருவி நூலாக அமையும். 

சொற்பயன்பாடு 

“மக்கள் வரவரக் கலைநாகரிக வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், அன்றன்று தோன்றும் புதுப் புதுக் 

கருத்துகட்கெல்லாம் உடனுடன் சொற்கள் அமையப் பெறல் வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் அது நடைபெற்று 

வருகின்றது. ஆனால் தமிழிலோ அஃதில்லை. அதோடு இருந்த சொற்களும் பல இறந்துவிட்டன. உலக 

வழக்கிறந்த சொற்கள் செய்யுள் அல்லது நூல் வழக்கிலும், நூல் வழக்கிறந்த சொற்கள் அகரமுதலியிலும் 

இடம்பெறுவதுண்டு. தமிழில் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு அகரமுதலியும், இவ்விருபதாம் நூற்றாண்டிற்கு 

முன்பு விரிவான அகரழுதலியும் இருந்ததில்லை. ஆதலால் இதற்குமுன் வழக்கிழந்த சொற்களெல்லாம் மீளா 

இருளில் மூழ்கிவிட்டன. அவைபோக எஞ்சியவற்றுள்ளும் பல வழக்கிழந்துள்ளன. அவை வழக்கற்றமைக்குக் 

காரணம் அவற்றை வழங்காமையே”. ஆகையால் இங்கு அயற்சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்கள் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது தமிழின் வளமையை எடுத்துக்காட்டுவதோடு வழக்கிழந்த சொற்களை 

மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்கும் பெருந்துணை புரியும் என்பதில் ஐயம் இல்லை. 

1. பாவாணர், சொல்லாராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், தமிழ் மண் பதிப்பகம், 2000 (முதற்பதிப்பு 1949), பக்.73. 



க்கம் 

அக்கம் ௮7, பெ.(1.) உலகப் படத்தில் 
நிலநடுக்கோட்டின் இருபாலும் உள்ள 
கிடைவரை (வின்.): 1211251112] |2111ப06. 

த.வ. நிலகிடைக்கோடு 

/5/1. ௮5225. அக்கம் / 

1௦911ப0€ நெடுவரை எனவும் !214/(ப06௨ கிடைவரை 

எனவும் கூறப்படும். 

அக்கமம் ௪௫7, பெ.(॥.) பொறுமை 
யின்மை, (சிந்தா. நி. 31); ॥ ற் 06. 

75/4. 2-(4/772த. அக்கம் / 

அக்கரகாலம் ௮4௪௪-௪௮ பெ.(ஈ.) தாள 
அளவை; ௦/6 பார் ௦7 16. 

[அக்கர[ம்) - காம்] 

[57ம. 2-/64/2 2 த. அகிகராம்)] 

அக்கரச்சுதகம் ௮42-02-2/022௮/7, பெ.(.) 
ஒருபொருள் பயப்பதோர் சொற்கூறி, 
அச்சொல்லில், ஒரோ ரெழுத்தாக நீக்க, 

வேறுவேறு பொருள் பயக்கும் சித்திரப்பா 
(குண்டி. 95; யாப். வி. ஒழிபி. 1, உரை.); 656 
000௦560 வ உ றுஷ ௦0 005, ௨ ௩00 

௦4/ 0180 பவ! ௨௱ர௦௦ 06௨௦௦௱ஈ0 0114ல் 

ப்ாம்5 மாரி பொரீரகாகார் றாக, 86 

/:27714/117447/42/701,0/2,22/2 24, 

த.வ. நீங்கெழுத்துப்பா 

அக்கரம் - சதக.ம்/ 

இம். 

அக்கரச்சுதகம்/ 

அக்கரதாரணை ௮4௪-௮௮௮ பெ.(ஈ.) 
தொண்பது (ஒன்பது) வகைச் 
சிவவோகங்களில் (தாரணையுள்) ஒன்று (யாப். 

வி. 96, பக். 516); 016 ௦7 7௪௪/2 

0ா௮011560 நூ 5௮6016. 

[அகச்கர(ம்) -- தரராணை,] 

[ஒ1. ௮(5௪ 4 ரர்குமாச் 5 த. 

அக்கரதாரை.] 

அக்கரதீபம் ௮௪௪-25௮, பெ.(ா.) வட 
மொழியிலுள்ள ஐம்பத்தோ ரெழுத்துகளைக் 
குறிக்குமுகத்தான் கோயிலிலேற்றப் பெறும் 

2-2 - முய 2. 

க்கரவாச 

ஐம்பத்தொரு விளக்கு; 10/௦7 51 [19/15 5௦1 
பழ ॥ஈ 1ாற!65, 85 ரராகவ 116 51 

161615 0116 516. விற்க்ச்.முப்பது விளக்கு 
ஏற்றுவது தமிழ் மரபு. 30 ॥9/46 220 
ர்கள். 

த.வ. எழுத்து விளக்கு. 

ர$/ம். 2-/6௮/௮ 2 த. அக்கரம், ] 

[தீ தீவம் 5 5 010௪2 த. தபம்] 

அக்கரம்! ௮4௮௮), பெ.(ஈ.) 1. எழுத்து (சிவதரு. 
கோபுர. 219); 6116 ௦4 (6 வறள் பார்ரா 

$ூ௱௦!. 2. கற்றல் (திவா.); 68. 
“அக்கரம் பிறாகட் பொறாது வள் 
(இரு. ௨௱ல. 78) 12), 

த.வ. எழுத்து. 
/[$70. 2-/627222-த... அக்கரம்] 

அக்கரம்” ௮௪௧), பெ.(ஈ.) 1. வானம்; 514. 
2. வீடுபேறு (நாநார்த்த); 82//211௦. 3. அறம் 
(நாநார்த்த.); பரர்ப6ீ. 4. கடுமையானது; 1791 

வர்ர 15 9௦ ௦ாஈர்பு/ார். “அக்கர ௧81 ததிர் 
பாவ நிரையினால் " (பேருமர், 7792). 

த.வ. மேற்கட்டு. 

[5ம் ௮6௮22. அக்கரம்] 

அக்கரவர்த்தனம் ௮4:2-௦௮௮22௮7,பெ.(.) 
ஒருபொருள் பயப்பதோர் சொற்கூறி 

அச்சொல்லோடு, ஒரோ ரெழுத்தாகக் கூட்ட 

வேறுவேறு பொருள் பயக்கும் சித்திரப் பா 

(பி.வி. 26, உரை.); 46156 00௱0௦560 ர ௮ 

ிஷ/ ௦0 1௩005, 8 010 0 ரொ20ப௮[ 80011௦ 

௦60௦0 1872ம் ௩005 வார்ம். வான! 

௱வராா0, 85 ॥ 42/77, 724277, (272247, 

4'0447444/77, 0142 462021 

த.வ. சேர்ப்பெழுத்துப்பா 

/5/ம/௮/241௮/01742722 ௧. அக்கரவாத்தனாம்] 

அக்கரவர்ததி அ்னாச-ம்  பெ.(£.) 
அக்கரவர்த்தனம் பார்க்க; 566 ௮4812- 

2211112111 பரி 

த.வ. சேர்ப்பெழுத்துப்பா 

[5ம. 2-5௮/27140017/த. அக்கரவாத்தி] 



அக்கரவிந்து 

அக்கரவிந்து ௮44௪-9, பெ.(.) நால்வகைச் 
சொற்களுள், ஒன்றாயதும், உந்தி யினின்று 
முகிழ்த்து, நெஞ்சகத்தைச் சென்றடைவதுமான, 

இசைவடிவிலமைந்த ஒலி வடிவெழுத்து 

(அஷ்டப்பிரக. இரத்தின. 40.); 50ப௱ர் ௦00 (6 
3௮, ௦06 0110 பா1ளா06 ௦4 பப 

[அக்கர(ம்) - விந்து:.] 
[5/ம். ௮5௮22த. அக்கரம்] 

அக்கரவிலக்கணம் ௮/௪79-0-/94௪௮), 
பெ.(॥.) அறுபத்து நன்கு கலைகளுள் 

ஒன்றாகிய எழுத்திலக்கணம்; ௦௦0800, 

06 ௦7 நர் 1௦பா வா. 

/அக்கரம் 4 இலக்கணம்] 

[. ௪-2 2 த. அக்கரம்] 

இலைக்கு 2 இலக்கணம் 2 5. 2௦௮1௮. 

அக்கரன் ௮௪௪1, பெ.(॥.) கடவுள் (சங். அக.); 

௦0, 85 16 106547ப௦1/016 ௦06. 

[51. 2-5௮/22த. அக்கரன். 

அக்கரா ௭/௪, பெ.(ஈ.) அக்கரகாரமென்னும் 

மருந்து வேர்; றவ1(1௦நு 1001. 

0. அ௮ானா/722த. அக்கரா.] 

அக்கராலத்தி அணிச் பெ.(ஈ.) 
வடமொழியிலுள்ள 51 எழுத்துக்களைக் 
குறிக்கும் கோயில் தீவவகை (குற்றா. கல. 
சிவபூசை. 48.); £08 ௦4 51 [19/15 86% பற 1 
(665 85 ர€றா85சாரி0 116 51 161185 ௦4 
ம். விறாஷ்௭். 

[அக்கர(ம்) 4 ஆலத்தி] 

[544. ௮-௮ அ.க்கர(ம்/./ 

[ஆலா2அலாத்து 2அஆலாத்தி 25/4 அற] 

அக்கரோட்டு அசாகரப, பெ.(1.) மாவகை: 
டா விலாப். 

[0. 4ம707::த. அக்கரோட்டு] 

அக்கல் ௮௮ பெ.(ஈ.) 7. அறிவு; 8150௦0. 
5எ51011டூ., 2. செய்தி (சென்னை): 1/6 

[4/: 24/:த. அக்கல்.] 

அக்கிரகாரப்பிரதிட்டை 

அக்காத்தி ௮0248 பெ.() திக்கற்றவன்; ஓ 
வ்ர்௦யர் 7250 பர௦65 07 118008. அவள் 

அச்காத்திபாய்தி திரிகிறான் (௫0.2 

த.வ. திக்கிலி, போக்கிலி. 

[5/0 2-9௪02த. அக்காத்தி] 

அக்கிசசூர் ௮2௪-207; பெ.(ர.) கண்ணோய் 

வகையு ளொன்று; 0156856 07 1௨ 6. 

[5/ம் ௮/52-5ய/த. அக்கிசசூர்.] 

அக்கியானம் ௪௫27௮7 பெ.(1.) அஞ்ஞானம் 
பார்க்க; 566 ௪/47272/77. 

/5/ம். 2074721712. அக்கியானம்;] 

அக்கியானி அற்ற பெ.(ஈ.) 1. அறிவிலி: 

50 ப்பர் 5ழ்ர்பவ! ௦௨00௦. 

2. புறச்சமயத்தான்; 6217௮1. 

த.வ. அஞ்ஞானி. 

[570ம. 2-074/7/72த. அகிகியாஜி/ 

அக்கிரகண்ணியன் ௮0௪-/2ரந்2, பெ.(ஈ.) 

முதல்வனாக மதிக்கப்படுபவன்; ௦16 81௦ 15 

0008097160 100௨௱௦௦, ரா வாட கா 
வீராக்கெல்லாம் அக்கிர கண்ணியன் (சி.சி. 
பாய! சியாக்.), 

[அக்கிர(ஸ்) - கண்ணன், 

[5/0 ௪௦1௪ 2 த. அக்கிர(ன்).] 

கண் 5 கண்ணியம் 5 கண்ணியன்?814. ௮7௪. 

அக்கிரகத்தம் ௮4௪-/சர்௪ர, பெ.(ா.) 1 கை 
நுனி; (௨ லள்கர்டு ௦7 1௨ வா. 2. வலக்கை; 
ம்6ீ ம்க் (சா. அக). 

[571. சர12- ௮522. அக்கிரகத்தம்] 

அக்கிரகாரப்பிரதிட்டை அரனச௪-2- 
0/20௦1//௮) பெ. (॥.) பார்ப்பனக் குடிகளை 

வீடுகட்டிக் குடியேற்றுகை; 85190 1ஈ௱ார் சர 
பாம் ௦7 8 1௱ரி(65 [ர ௮ 411206, 
016 ௦1 5009-722௮. 

[53/௮2/3200 கு.௮க்கிரகாரப் 
ப்ர்திட்டை/ 



அக்கிரகாரம் 

அக்கிரகாரம் அ்ககிவா, பெ. (ா.) 

1. பார்ப்பனர் வாழும் குடியிருப்பு; 176 ௮1௨௮ (ர ௮ 

ரி18306 010/0 கா இாஸண்ாண் 1கள்ப்விடு 

146. 2. முற்காலத்தில் பார்ப்பனாக்குக் 

கொடுக்கப்பட்ட இறையிலியூர் (14.14. ); 41/௮0 

1௦ 8/1011௨0 1௦ 37272 81 ௮ 

1௮1/0 பா௮016 855ஊ55௱ார் ௦ ராம் 16௦. 

த.வ. பார்ப்பனச்சேரி. 

[5/மு் ௮7/2-/2/22:த. அக்கிரகாரம்] 

அக்கிரகாரவாடை ௯/॥௭4௮௪-202) பெ.(.) 

பெரும்பாலும் பார்ப்பனரும் சிறுபான்மை பிற 

இனத்தவரும் பயன்கொள்ளும் பொருட்டு, 

இறையிலியாக விடப்பட்ட ஊரகப்பகுதி (41/2), 

௦௨% ௦7 & பர/206 ஐ 7௦ லப, 

ப$பி]]ழ ௦கா௨ொ் நூ மநாகாறாாக மபர் 

5௦௱ஊ்௱க ஆ ள்ள 025566. 

(அக்கிரகாரம்) - வரடை..] 

[5/1 207/2-/04/2த. அக்கிரகார(ம்).] 

அக்கிரகோடி ௮ ௪-ள், பெ.(.) நண்பகல் 
வரி(ரேகை)க்கும் உச்சிக்கோட்டுக்கும் 

இடையே யுள்ள சக்கரவாளத்தின் பகுதி 

(பாண்டி.); (510.) பம். 

[.அக்கிராம்) - கோழ..] 

[5/0 ௪122 த.அக்கிராம்)./ 

கோடு 5 கோடி. 

அக்கிரச்சா ௮௪-௦-௦2௧, பெ.(॥.) கோள், 

விண்மீன் முதலியன நேர்கிழக்கிற்கு 

வடபுறமாவது தென்புறமாவது விலகி யுதிக்கும் 

போது அவ்விடத்துக்கும் நேர் கிழக்கிற்கும் 

இடையிலுள்ள வட்டப் பகுதியின் குறுக்களவு 

வகை (வின்.); (&51₹௦1.) 81 ௦7 16 

ரப. 

[5/1 -0/27/22த.அக்கிரச்சா.] 

அக்கிரசங்கை" ௮4௪-5௮/79௮) பெ.(ஈ.) தகுதி 

முதன்மைபற்றி ஒருவற்கு நடத்தும் மதிப்புரவு; 
ு௦௦பா5 22/0 1௦ உர் றா ஈவா. 

[5/ு். ௮0/2 ம்ப 2 த. அக்கிரசங்கை.] 

அக்கிரசாலை 

அக்கிரசங்கை” ௮ப௪-2௪19௮); பெ.(.) 
1. கணைக்காலின் முன் பாகம்; 16 வாமா 
04.07 1௦ 1௦௦11௦ 106 ௮1/06 1௦ 1௨ 1126, 

ஐ. 2. முன்தொடை; 16 ரா௦ா! ௦ம் ௦1 
ப்ர (சா. ௮௧.). 

[5/ம ௮0/25/1022 த. அக்கிரசங்கை.] 

அக்கிரசந்தானி ௮04௪-2௮70) பெ.(॥.) 
வாழ்பவர்களுடைய நன்மை தீமைகளெழுதப் 
படுவதாகக் கூறப்படும் கூற்றுவனுடைய 
குறிப்பேடு; [2015191 01 00௦0 ௮10 080 204௦15 

௦4௮ 005, ஈ௮ரஈர்2ரக0 ரூ *8ரக. 

[5/ம் 27/2 *5௮/7101747/2 த..அக்கிரசற்தானி] 

அக்கிரசம்பாவனை ௮(02-24/770202௮) 
பெ.(1.) முதல் பரிசில்; றார௦ர்நு ௦7 ௮1424௦, 

0௦௦2ப56 01121, ஜாட ர றாகி ௦7 

01416, 25 ௨௱௮% ௦74 ௦௦. 

5. மாச * 5௮ம்20272 2 த.அக்கிர 

சம்பாவை..] 

அக்கிரசருமம் ௮௪-2௮, பெ.(॥.) 
1. நுனித்தோல்; 1161012810. 2. ஆண் குறியின் 

நுனித்தோல்; 1116 1௦951 ௦74 19௨ 86, 

ா20ப06 (சா.அக.). 

[5/6 ௪௮0/2102174 2 த. அக்கிரசருமம்/ 

ஆக்கிரசன் ௮௪2௪ பெ.(.) உடன்பிறப்புகளுள் 

மூத்தவன்; 61027 0௦1௪, 151-60௦. 

த.வ. தமையன். 

[இட் சரா: த. அக்கிரசன்.] 

அக்கிரசன்மன் ௮00௪-2௪72, பெ.(॥.) 
1. தமையன்; 61087 மா௦181. 2. பார்ப்பான்; 

பாலா. 

[51/௮0/2252 த. அக்கிரசன்பான்.] 

அக்கிரசா அச2க பெ.(॥.) அக்கிரச்சா 

(வின்.) பார்க்க; 566 ௮107220224 

[5$/ம் அழா2ற2த. அகீகிரசா.] 

அக்கிரசாலை /(0/2-22/] பெ.(ஈ.) 

பார்ப்பனர்க்கு உணவளிக்குமிடம் (1180.); 

126௦4110-0ப56 10 372/3/77/75. 

[்அக்கிர(ம்) - சாறை. 



அக்கிரசாலைப்புறம் 

[5/. ௪0/2. அக்கிரம்] 

சால் 5 சாலை. 

அக்கிரசாலைப்புறம் ௮///௪-2௮2-0-0ப7௮/), 
பெ.(ஈ.) பார்ப்பனர்க்கு உணவளிக்கும் 

பொருட்டு வேந்தனால் விடப்பெறும் இறையிலி 
நிலம் (1150. ௨௦௦ ௧௱௦1(।1லாம்10 நாம 9 

16€€00-0௦ப56 1௦1 3729471075. 

[அக்கிர(ர்) - சாலைப்பறும்.] 

[5/.29/22 த. அக்கிர(ம்/] 

தமிழர் வரலாற்றில் இடைக்காலத்தில் தோன்றிய 

வடிக்கம் 

அக்கிரசூதகம் ௮2-5/0202/77, பெ. (॥.) 
மங்கையின் முதற்பூப்பு; (6 1154 ஈஊ்பக் 
(சா. அக.). 

[5/0 ௪12750124௪ 2” த. அக்கிரகுதகம்.] 

அக்கிரணி அகர பெ.(£.) முதல்வன் (சம். 

அக); 680௭, 108௦51 06150. 

[51 ௪9/2-0/2த. அக்கிரணி] 

அக்கிரணிவாசி அசார் பெ.(ஈ.) 

அமுக்கிரா; [0756-1001 ௦ ஈளை - வர்ர்னா - 

ரு - 25௮15 5011/7272 ௮௮/25 வா லா/௪ 
5011/7579 (சா.அக.). 

அக்கிரதாம்பூலம் ௮07௪-/கர.24௮77, பெ.(.) 
மதிப்புரவின் பொருட்டு முதற்கண் கொடுக்கும் 

தாம்பூலம்; றா 1॥ ழா6$வா121101 ௦7 

247757 

[அக்கிர(ம்) - தாம்பூலம்,] 

[571.௮9/22 த. அக்கிர(ம்). ] 

தம்பலம் 5 தாம்பூலம்256. (கரா0பி3 

அக்கிரபாசம் ௮072-025௪), பெ.(ஈ.) 1. முன் 
பக்கம்; 1176 1016 811 ௦7 எறி. 2. நுனி: (06 
ஒர ற௦1( ௦4 விராட. 3. உடம்பின் முன் 
உறுப்பு அதாவது கை, கால்: ௦06 64 16 
உள்ோ((65 ௦7 8௭ காவ! 6௦ஞ், ஈண் 10௮ 
॥ு௱ ௦ 16 (69, 650601௮113 (0௨ 12112 
(சா. அக.). 

[அக்கிர(ம்) - பாசம்] 

அக்கிரமசூதகம் 

அக்கிரபூசை ௮0௪-05௪) பெ.(॥.) முதன் 

மதிப்புரவு; 1151 80 ௦1 [2/812106. 

[.க்கிர(ம்) - பூசை] 

[9/6 ௪0௪ 2 த. அக்கிர(ம்)] 

பூசு 2 பூசை:5/ம ம 

அக்கிரம்' ௮௮, பெ.(.) திருப்படையல்; 
52௨060 68, 1000-0410. “போழங் குமர 

ஊமைச்ச அக்கிரம் " (7:45. //, 766.) 

[5/௩ ௪2/2. அக்கிரம்.] 

அக்கிரம்” ௮௪, பெ.(ஈ.) 1. நுனி; 112. 
“தருப்பை கைக்கொண்டக்கிரங் கிழக்கதாக 

(இரகு. ௧௨. 79). 2. உச்சி; 16 பழ 081 ௦7 

ுண்்ராட 25060விடு 116 ஈ௨௨௦0 பா வா வாவ. 

3. பேற்பாகம்; 16 ரா௦ார் 5106 ௦7 ரு. 

4. சிறப்பு முதன்மை; 11791 ச்!௦் 15 10௦5, 

1751. 5. கோள் கீழ் மேல்வீதி அகறல் (வின்.); 

(267௦.) ஊொரிர்பம் ௦1 8௨ 056512 ௦0/௦௦. 

6. இரந்து பெற்ற நாலு கவள வுணவு (பிச்சை) 

(கூர்மபு. நித்திய கன். 17); 1௦பா ॥20ரப! ௦71௦௦0 

08 25 வாக. 

/த.அகரம் (மூதன்ை) 5 $1.௪01௪2 

கு.அக்கிரமம்.] 

அக்கிரமச்சா அ ரச2-௦-௦22, பெ.(.) 

அக்கிரச்சா (வின்) பார்க்க; 566 ௮72024 

[5/0. 20///772.0/22:த. அக்கிரமச்சா.] 

அக்கிரமச்சியை ௮௮12-௦2-௦௪ பெ.(ஈ.) 
அக்கிரச்சா (வின்.); பார்க்க: 566 ௮47222: 

[5/0. 2971772-0/2:த. அக்கிரமச்சியைப] 

அக்கிரமசூதகம் ௮4/௮712-272272-, பெ.(1.) 
1. முறைமைக்கு எதிராகக் காணும் 
மாதவிலக்கு; ஈர ப௭ா௦ எர்ர௦் 0065 ௦ 
[6போ 891 ௦087 ॥ஈரசாபவ!5, ராஏஉ0ப1௮ா 
பரி. 2. அகாலசூதகம் பார்க்க: 566 
294/2-2002274/77 (சா.அக.). 

(541. 24//௮1௪75042/22த அக்கிரம 

சூதகம்] 



'அக்கிரமண்டபம் 

அக்கிரமண்டபம் ௮:72-77270௪2௮17, பெ.(1.) 

கோயிலின் முகமண்டபம்; 1௦% ௮ ௦1 

29 (ாற!6ீ. “திருவச்கிர மண்டபமும் 
செய்தான் (புதுக்.கல். 694). 

([தகிகிர 4 மண்டபம்] 

[5/.27/22 த. அக்கிரமம்] ] 

மண்டகம்  மண்டவம்? மண்டபம்? 5. 

7722170720. 

அக்கிரமதேவியார் ௮௪-7௪22ற்:௮7, 
பெ.(1.) அரசமா தேவி (14... 165 ௦71925); 

(06 ரள பலனா. 

[.அக்கிரம் - தேவியா] 

[5/ட்௪0/22 த. அக்கிரம] 

அக்கிரமப்பிரசவம் ௮//௮/772-0-0//௪.2204/7), 

பெ.(॥.) இயற்கை நிலைக்கு வேறுபட்ட 

மகப்பேறு; |80௦பா ரெொசர்ஈ0 ர்௦ா (6 ஈஎர்பால! 

5191 மம [5 பொரிரிபெடு, போகா ௦ கோரா 

1060, நாள்ளாள்பாவ! 2௦ (சா.அக.). 

த.வ. கொடுமகப்பேறு. 

[$1.௪-௮77-40/2-20௪ 2 த. அக்கிரமப் 

பிரசவம்.] 

அக்கிரமப்பிரேதவடக்கம் ௮44௮௪-0- 
0/502-0-20242/77, பெ.(1.) பாம்பு முதலிய 

நச்சுயிரிகளால் கடியுண்டு சிலநேரங்களில் 

உயிரடங்கிப் பிணத்தைப்போல் கிடக்கும் 

நோயாளியை இறந்து விட்டதாகக் கருதி 

புதைக்கை; 8 81௦19 ௦ ௱ா॥51816ா பாரவி ௦7 8 

அக்கிரமப்புணா்ச்சி 

ரர ஜின ஈ 16 0914160140 51816 110ப௦௨0 

ற 81/66. 6116 ௦ 81410 ௦1 0018001005 

56௦15, ௦0 11௨ அபமாார்க1146 

௦ா௦ா௦பா௦வார் ௦0714 116௨ 000107 ॥ 

2180௭04106 (சா. அக.). 

[அக்கிரமம் - பிரேதம் - அடக்கம்] 

[5/42-/7௮/712-ம50-த. அக்கிரமம் பிரேதம்] 

அடங்கு 2 அடக்கு 2 அடக்கம். 

பிணத்தை 90 நாழிகை வரைக்கும் புதைக்கக் 

கூடாதென்று சத்தியாரூடம், சித்தாரூடம், நாகாரூடம் 

முதலிய சில தமிழ் நூல்கள் கூறுகின்றன. 

அக்கிரமப்புணர்ச்சி ௮0௮712-,0-0ப74/20 

பெ.(ஈ.) முரணாக, மாதவிலக்கான பெண், 

மகப்பேறுற்றவள், நோயாளி அல்லது 

மருந்துணவிலிருக்கும் பெண் ஆகிய 

இவர்களுடன் கூடும் முறைகேடான கூட்டம்; 

6) ா2௦ய/கா 5லயவ! ார்சா௦௦பா56 

வ உறா பெரா ரள ளா ்பவ 0௪1௦0 

௦ா றா6ராாஞு ௦ போர ஈனா 255 ௦ 

044௦1௦ 112ர்வார், மோர்கறு 1௦ 81 ஈப/25 ௦7 

ட/ன€. 2. அற நூல்களிற் கூறப்பட்டவற்றிற்கு 

எதிராகக் கைம்பெண், பொதுமகள், 

பிறன்மனை, தாயார், உடன் பிறந்தாள், 

மூத்தவள், குரு மனைவி முதலானவர்களைத் 

திருட்டுத் தனமாய் கூடும் முறை கேடான 

புணர்ச்சி; (1 ௱௦வ! றார௦5007) 11௦7 

100 ப156€ 01 ௦ம் ௪005 080025141௦ 

5லய௮! ௦௦௱௦௦14௦0 கரி ௨ கர்ம௦க, உளர, 

3 றா௦5111ப16 ௦ ௦09 ௩௦௱9, ரிம் வர்றா 

560௮! [ார்னா௦௦பா86 15 றா௦ா/6!(60 06௦9ப56 

௦ ள் ரில் 5000 ௨5 ௱௱்ள, 518127, 

௮10௫ கா, பொப5 வார வா 50 0, 

௮03151 வ! ஐர௱ஜெ/ஷ ௦4 ௱௦ாவடு 8௭0 16 

ஓ519101151060 ஈப/65 8௦ ௦051௦5 ௦4 500/-., 

3. பிறன்மனை, பருவமடையாப் பெண், இசையா 

பெண் ஆகியோரை வலியப் புணர்தல்; (11 1௮6) 

|]694! 1௦௦ பா56 1.6., றப/24௦ மரின் 8 

ஈுனாா6ம் ௦௮ வோ௦பார் ரர 1௦ அயோர்கரு 

பா 520௦௦ 497 1.20. யாற் ௨௦௮ 



அக்கிரமப்பேச்சு 

1௦0 80ல் பனா ஏரி ௨ம் வாறம் ரள 

0088ம் 0 வர்ர ௮ ர் பாம் 12468 ௦7 

306 ௨ஊ௱பொர்ா0 1௦ £806 பா 56040 375 

5.0. ா கர்ம ௨௫௦8 வன்௦ 15 0680 0 

பா௦௦ா5010ப5 (சா. ௮க.). 

[அக்கிரம[ம்) - புணாச்சி.] 

[5/7 ௪-//21௪ 2 த. அக்கிரம(ம்).] 

புல் ௮ புள் 2 புண் 5 புணர் 2 புணர்ச்சி. 'சி' 

தொழிற்பெயர் று. 

அக்கிரமப்பேச்சு ௮4௮79-0-02220, பெ.(॥.) 

கேடு விளைக்குஞ் சொல் (**.) (௱ாறா00எ, பரி 

5066௦4, ௦வப௱ரு. 

[அக்கிரம(ம்) * பேச்சு..] 

[5/0. 2-722/772 2 த... அக்கிரம(ம்/.] 

அக்கிரமம்! அ்சாாசா, பெ. (.) 
1. ஒழுங்கின்மை; 6081௫; (0 றாக) 
௦1% ௦௦ போரா 8ப00665ஙய4/ ௦ எம றா௦ன 

6. 2. முறைமையல்லாதது; ॥௦1-௦௦௱ஈ॥4௦71/டு 

1௦ ரய/6. 3. நோமையின்மை, 1 /ப51106. 

4. கொடுமை; 0பவ1. 

த.வ. அன்முறை, அல்நயம். 

[5/2 2-/271௪22த. அக்கிரமம்] 

அக்கிரமம்” ௮௮0௪௭௮), பெ.(1) 1. அட்டூழியம்: 
பார்ப்கம ௦ பார்வா 801; இர0010ு. 

குடிசைகளுக்குத் தீ ௦தகது அக்கிரமம் 
இல்லையா?” (இ.௮., 2. தொல்லை: ஈ௱(801/௨7. 
ஈப158ா௦6. நாய்களின் அக்கிரமம் பொறுக்க 
முடியவில்லை (இவ. (கிரியா.). 

த.வ. நயக்கேடு. 

/570. ௮-/27742-5. அக்கிரமம் / 

அக்கிரமமலம் ௮/௪௮77௪-௭௪௪௭௱, பெ.(ஈ.) 
காலந்தவறி மலங்கழித்தல்; 0858110 510016 21 
60 பில 116 /௮15-067௨௦௭1௦ஈ (சா.அக.). 

[/அக்கிரம(ம்) 4 மலம், / 

[5/6 க-து த. அக்கிரம(ம்).] 

அக்கிரமாமிசம் அசோகச், பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சகம் (அரத்தாசயம்); 11௨ ர்க 0081 

அக்கிரன் 

௦116 01௦005 றா௦்ா 2 வாரா, ஈவாஞ்ு 

உ ஈர. 2. நெஞ்சாங்குலையின் தசைப்பற்று; 

6 ௱ப60ி 04 16 67 (சா.அக.). 

[5/7 20/2-/77.27752த... அக்கிரமாமிசம்.] 

அக்கிரமி'-த்தல் ௮௭ர௮ா/ 4 செ.கு.வி (6.) 
தீங்கு செய்தல் (பஞ்ச. திருமுக. 81); 1௦ 0௦ 

வார ௦ ௱5௦்/(எ். 

[5/8 2-//௮77௮:த. அக்கிரமி-,] 

அக்கிரமி” ௮௪ பெ.(॥) அறமுறை 
பிழைத்தோன் (நீதி); ௦6 4௦ 15 பார்ப். 

த.வ. அறக்கேடன். 

[57ம. 2-/72/77/72த. அக்கிரம] 

அக்கிரரோகம் ௮0௪-727277, பெ.(॥) 

இயல்பாகக் கண் சிவந்து மாறும்; மலரவிழிக்க 

வொட்டாது, கண்ணீர் ஒழுகி, இமை தடித்துக் 

கடைக்கண்ணில் அறுப்பது போல 

வலியையும் கூச்சத்தைய முண்டாக்கிப் 

பீ்ளைதள்ளுமொரு கண்ணோய்; 8 

சரிவால் ௦74 16 5பறவாரி01௮| 118565 ௦7 

6 ௫/6, 6$0601௮// ௦4 11௨ ௦௦0/பா௦14௦, 

வர்ள் எரி 500 015800. 115 றானா60 0 
8௮ 90ப16 ரவா 16 ௦068 07116 ஞ/6, 9 
வெரல! ௦ ராப௦௦-றபாபிலார் 5௨௮4௦ ௮0 

581119 ௦074 1௨ 605, ஷோர்ப௦1/பர(15 
(சா. அக.). 

த.வ. கண்ணோய். 

[577. 2-/7271/0722 த. அக்கிரரோகம்,] 

அக்கிரவம் ௮0௪௦௭௭, பெ.(॥) தான்றிக்காய்; 
ய்6 ரப11 ௦4 6 166, 2௨/7௦ ஈாரா௦0௮/௮ா - 
7௭/9 0௨/௪/0௪ (சா. அக.). 

[5/1. ௮0/20 த. அக்கிரவம்.] 

அக்கிரன் ௮௭, பெ.() உடன்பிறப்புகளுள் 
மூத்தவன் (வின்.); 102 மாள 

த.வ. தமையன். 

[5/7 ௪0122த. அக்கிரன்.] 



அக்கிரா 

அக்கிரா ௮௭2, பெ.() அக்கிராரம் (பொதி. நி.) 

பார்க்க; 566 ௮472/2/77. 

த.வ. பார்ப்பனச் சேரி. 

[5/ம்--0/22:த. அகீவிரா.] 

அக்கிராகியச்சரக்கு ௮4620/:௪-2-027/2140) 
பெ.(1) மருத்துவத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப் படாத 
மருந்துப்பண்டம்; ர றா ௩௦ ௦0704௮! 

பர, 8௨ ரப0 ௦1 6000111560 ர (௦ 

ாவா20000018 (சா.அக.). 

/அச்கிராகியம் 4 சரக்கு.] 

[5/4 2-27/20)2 2 த. அக்கிராியாம் 

சர் 2 சரகு - சரக்கு. 

அக்கிராகியம் ச-/ர்சரற்க, பெ.) 
1. ஏற்றுக் கொள்ளத்தகாதது; 18௪1 வர்ர 15 

18/55/1016. 2. புலனாகாதது; 124 ர்ச் 
௦ 66௨ 0௨1௦514620. “அக்கிராகியமான 
தேஜோரூபமாம் "(அி.சி. பாயி சிவாக்..) 

[5/4 2-0720)2த. அக்கிராகியம்] 

அக்கிராசன் ௮22௪, பெ.(1) எலும்புருக்கி 
நோயுண்டாக்குவதாகக் கருதப்படுங் கோள் 
(குஞ். சரசு. ॥, 172); (&54௦1.) 3 வா் 6௮12௨0 

1௦ 0808 00108ப௱/01. 

அக்கிராசனம் ௮22௪௪7, பெ.(॥) அவைத் 

தலைமை; 8891 04 010பா, 146 லா எம 9 

ரானா. 

[5/0 ௮0/274292122-த. அக்கிராசனம்] 

அக்கிராசனர் ௮2227௪ பெ.) அவைத் 
தலைவா; செலவா, நாசர். 

[5/0 20/225204 2 த. அக்கிராசனா்.] 

அக்கிராசனாதிபதி ௮04:2222010௪௦1 பெ.(ஈ) 
அவைத்தலைவர்; ள்ல, 06/0. 

[5. 2072722272720/020/2த.. அக கி 

ராசனாதுியகு!/ 

அக்கிராசியம் அச்சு, பெ. () 
அக்கிராகியம் பார்க்க; 566 அசரா? 

(சா. அக.). 

[5/24. 2-0712)/௪2த. அக்கிராசியம்] 

அக்கினி 

அக்கிராத்தம் ௮௦2277, பெ.(7.) 1. கை நுனி; 
ஒய்ளார[65 ௦71௦ 20. 2. வலக்கை; 146 [1001 

[1௮110 (சா. அக.). 

/5/ம. 22/2/922/22/77-த... ௮க்கிராத்தபம்] 

அக்கிராரம் அரஅ௮, பெ. (1.) பார்ப்பனர் 

வாழும் பகுதி அல்லது வீதி; 27அ/77/7 51726(. 

“துத்கிராரச் சேகியமோ வப்புடினவேோ 

(கனிபபா./, 

த.வ. பார்ப்பனசசேரி. 

[50 20/2-/2/22த... அக்கிராராம்/ 

அக்கிரியம் அறா, பெ...) முதலி 

லுண்டானது அல்லது பிறந்தது; 611571 0௦ 
(சா. அக.). 

த.வ. தலைச்சன், முதற்பிள்ளை. 

[5/ம். அரு: 2 த. அக்கிரமம்] 

அக்கிரியன் அரந்2, பெ.(.) தமையன் (வின்.); 

104 ௦௦0௪. 

[5/0 ௮2ட௮த. அச்கிறியன்.] 

அக்கிரு அரப, பெ.(.) விரல் (வின்.); 110087. 

[5/7 ௮9/ப/2த. அக்கிர.] 

அக்கிருகம் அபரா, பெ. (௱.) 
மாஞ்சரோகணி; 8 [86 பவா! ப560 0 

5100/௮15 10 ஊரா 1/6 0௦ஞ்; ௨ ரப0 

பு/01ரி60்2 (சா. அக.). 

அக்கிரேசரன் ௮00-2௪௮, பெ.(॥) தலைவன்; 

16௮04. 

[5/2 அக்கிறோசரன்.] 

அக்கிரோனம் 2/00172/77, பெ.(ஈ.) 

அக்கிரகோடி (பாண்டி.) பார்க்க; 526 ௮0/72 

ர்ம்றர் 

அக்கினி ௮0 பெ.(.) 1. தீ; 146. 2. தீக்கடவுள் 
(பிங்.); 08], 16 000 ௦8 ரி6, [60ம் ௦7 ௦ 

5௦பர 686, 006 ௦4 2௮/௪-0/440/-2-2௮௮17 

0.1.8. 3. வேள்வித் தீ; 5807170141 1116. 
4. உணவைச் செரிமானம் செய்யும் வயிற்றுத் 
தீ; 0106851146 1176. 5. முளரிப் (ரோசா) பூவுள்ள 

கொடிவகை; 089/-11018760 1680 0. 



அக்கினிஇரசம் 

6. பகல் 15 முழுத்தத்துள் பதினொராவதும் 

இரவு 15 முழுத்தத்துள் ஏழாவதும் (விதான. 
குணா. 73, உரை); (454701.) 76 111 ளீ 15 

ேெர05 ௦4 ஸே வாட் 7ம் ௦71௦56 ௦7 

ஈர்டம். 7. வெடியுப்பு (மூ.அ.); 581106. 

8. ஒருவகை உப்பு; 8௱௱௦ர்ப௱ 0/௦106. 
9. செடிவகை (மலை); 110ப1ப6 ௮11. 

உள் ” உண் 5: உண. உணத்தல் - காய்தல். உண 

” உணங்கு ? உணங்குதல் - 

உண்ணம் 2 ம். 

காய்தல். உண் 5 

ப$. உள் 2 அள் £ 
(அழு) அழல்” அழன்”அழனம் - தீ (பிங்.), வெம்மை 

(பிங்... அழன்*:அழனி2 $1ர.20/ 2த.அக்னி: 

[.ரா16. 

அக்கினிஇரசம் அ்ர்ப்சச, பெ.(ா.) 
இதளியம், கந்தகம், கடுக்காய் முதலான 
சரக்குகளைப் பொடித்து கருவேலங்கருக்குக் 
கியாழத்தினாலரைத்து ஈளை நோயகல 
உட்கொள்ளுமொருவகை மாத்திரை 
(அநு.வை); 8 880 ௦4 0॥ ப560 ஈ ௨௪ 
ள் 15 ௦ொர்வாஈட ஈ௱னபேரு, 5யிரரபா 80 
991-004 85 115 ௦/7 102018(6 (சா. அ௧.). 

[58. ௪47/௩25௪.] 

அக்கினிக்கட்டு அப பு்ப பெ.(ஈ.) தீ 
அடக்கல்; ௮1 ௦4 5ப5ற் 0 16 8014௦ ௦7 
116 0 ரா௨௦1௦. “காடுகட் டக்கினிக்கட்டு 
காட்டித் தருவேன் "(குற்றா. குற. 776.1). 

[அக்கினி 4 கட்டு] 

[581. 297/2 த. அக்கினி] 

கள் 5 கடு 4 கட்டு. 

அக்கினிக்கண் ௮04/4 பெ.(1.) அரத்தக் 
கண்; 10௦0-5101 ஷு (சா. ௮௧.3). 

த.வ. செங்கண். 

[அக்கினி 4 க௭ண்..] 

[$/0.2ா/5 த. அக்கினி] 
கள் (கருமை) 5 கண். 

அக்கினிக்கண்ணன் 4/௪ பெ.(ஈ.) 
1. கொடியவன்: பவ] ு௭௱ஈ. 
2. நெருப்பைக் கண்ணாக வுடையவன், தீங்கு 

அக்கினிக்கரப்பான் 

பயக்குங் கண்ணுடையவன் (இ.வ.); ௮ ௦74 
வரி ஞூ டர்., 8 ரரா6ீ - ஸு60் றாவ. 

[அக்கினி - கண்ணன்.] 

[$/ட்௪ர7/2 த. அக்கினி] 

கள் 5 கண் 2 கண்ணன். 

அக்கினிக்கணம் ௮/04்/-421௮/77, பெ.(.) 
தீப்பொறி; 5081 (சா. அக.) 

[அக்கினி 4 கணம். ] 

[5/1. ௪07/2 த. அக்கினி] 

கள் 5 கண் 5 கணம்? &். 02௮. 

அக்கினிக்கப்பம் ௮00ற0/642௦0௮7, பெ.(1.) 
கடல் நுரை (வை. மூ.); 011௦-0௦16. 

[அக்கினி - கப்பம்] 

[5/1 ௪47 த. அக்கினி] 

அக்கினிக்கப்பரை ௮0/24/௪௦2௮ பெ.(ா.) 
கோயில் திருவிழா முதலியவற்றில் எடுக்கும் 
நெருப்புச்சட்டி (இ.வ.); 116-001 85 1॥ (2௱!6- 
0௦௦6589101. 

த.வ. தீச்சட்டி. 

[அக்கினி - ௯.ப்பரை,] 

[5/8 287/2: த. அக்கினி] 

கொப்பரை 2 கப்பரை. 

அடல் ்் 

ட் அதட்ட ச ட்டம் 

அக்கினிக்கரப்பான் ௮/////0/200.2ற 
பெ.(ஈ.) நோய்வகை (வின்.); 564216 ௫0௨ ௦7 
161065. 



அக்கினிக்கல் 

[அக்கினி - கரப்பான். ] 

[5/0 22/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிக்கல் ௪/7) 
சக்கிமுக்கிக்கல் (13) பாம், நா. 

த.வ. அழற்கல். 
[அக்கினி 4 கஸ்.] 

[51.2270/2 த. அக்கினி] 

பெ.(ஈ.) 

_ குல் 5 கல். 

அக்கினிக்கள்ளி அறச் பெ.(ா.) 
கொப்புளங்களை எழுப்பும் ஒரு வகைக் கள்ளி; 

2 1840 ௦4 5ழபா06 (6 [ப/௦௨ ௦7 ஈ்/ள் ௦ 

௦௱ராஈ9 ர ௦௦௮௦1 கர்ரு (6 6௦ஞூ, ெப665 

115166, 2 ப2/௦7ம/2 (921ப5) (சா. ௮௧.) 

[அக்கினி -- கள்ளி] 

[5/0 ௪7/2 த. அக்கினி] 

கள் 2 கள்ளி. 

அக்கினிக்காட்டம் அற்ப6/தரகர, பெ.(ா.) 
1. அகருக்கட்டை பார்க்க; 566 29௮/0/-/-4211௮ 

2. அகில் பார்க்க; 896 ௪94 (சா.௮க.). 

[5/்௪ரா/625012 த. அக்கிணிக்காட்டம்] 

கு. கட்டை 2 57ம் 625/2 

அக்கினிக்காரியம் அடிடா, பெ. (॥.) 

எரியோம்பல் முதலியன; [௨11910ப5 [1185 

றவா*௦ா௱60 1 16 0௦156012160 116. 

[அக்கிணி - காரியம்] 

[5/6 ௯27/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிக்காற்று அப் 64ம், பெ.(ா.) 

வெப்பக்காற்று; 3 16106 01 18/170 (சா. அக.). 

[்துக்கிணி 4 காற்று] 

[5/5 207/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிக்குண்டம் அட்6/பரனி), பெ...) 

வேள்வி வளர்க்குங் குழி; 8010880 4 1௦ 

௦௦56012160 1/6. 

[இக்கினி - குண்டம்] 

[91% ரா/2 த. அக்கிணிர] 

அக்கினிக்குளிகை 

அக்கினிக்குமரம் அ0/ற4/6(பா௮ன), பெ. (.) 

முன்பேற்ற உணவுசெரியாமை மற்றும் 

நீர்கோத்தல் முதலிய நோய்களுக்குக் 

கொடுக்கும் ஒரு வகைக் கூட்டு மருந்து; 8 

ா6ூி1௦0வ! ௦௦௱0௦யார் ப560 100 ௦பாா0 

1010651101, ௦010 646. , 810804/௦ 8/௱பிகா 

(சா.அக.). 

[அக்கினி 4 குமர்] 

[5/ு ௪/2 த. அக்கினி] ப 

அக்கினிக்குமாரரசம் அ்ட்/6பா7௪- 

[22௮/77, பெ.(.) இதளியம் (இரசம்) கந்தகம், 

முதலிய சரக்குகளைச் சேர்த்து, செரியாமை 

மற்றும் கழிச்சல் முதலான நோய்களுக்குக் 

கொடுக்கும் ஒரு மருந்து (அநு. வை.); 9 

60/௦௮! நாஷாக1/0ா ௦0௦5151110 ௦7 

பரு, 5ப0ரபா, 060 61௦. 88 (6 0/௭ 

1976016016, ரவா 7400 1010251100, 

018௦௨௨, 610., 51௦௱40/௦ 19/௦ 

(சா.அக.). 

த. நெருப்பிளஞ்சாறு. 

அக்கினிக்குளிகை ௮004/-/0//9௪/ பெ.(1.) 

சுரம், சன்னி முதலிய நோய்களுக்குத் 

தட்சிணாமூர்த்தி திருமந்திரம் 1500இல் 

சொல்லிய முறைப்படி செய்த ஒரு மாத்திரை; 

8 ற!!! நா6டகா60 85 ற8ா றா௦0655 1210 

மொரு (௨௦! 07 0ி௮டிரிராகாயாாப்ு 



அக்கினிக்கூர்மை 10 

பார்பயாவாள்்க (1500): றா2501060 1௦7 

கொப, *வனா 610. (சா.அக.). 

த.வ. தீக்குளிகை. 

[ அக்கினி த குறிகை../ 

[$ச7. ௮07/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிக்கூர்மை அர் பெ.(.) 

1. கடல் நுரை; 060460 ௦ப1116 118/1 0௦06, 0௨ 

560/90. 2. சவட்டுப்பு; 8 (80 ௦1 88/14 லர்30160 

1௦ (6 ரபரினா'5 ஊர 0 0௦05 கார் 

(சா.அக.). 

த.வ.சூட்டுக்கூர்ப்பு. 

[அக்கினி 4 கூர்மை] 

[81. 2077/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிக்கூறு சண்ப்பமாம் பெ.(ஈ.) 
1. உடம்பிலுள்ள சூட்டின் தன்மை; 116 ௮1பா9 
௦ா 611௪01 ௦7 கர் ॥॥ (06 5951௨1. 
2. நெருப்பின் பாகம்; 860110 ௦74 16 1176. 
3. உடம்பில் சூடுண்டாகும் பகுதிகள்; 011721 
கோம்்85 1॥ 6 6௦0 றா௦பப௦டு 620, 
ளா ௦096௦ கோர்ஷ (சா.அ௮க.). 

[அக்கினி - கூறுப] 

[5/0 ௪9/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிக்கேது அர் 4௪௦0) பெ.(ா..) புகை: 
511௦16 (சா.அக.). 

[5/ன. 29/62 த. அக்கிணிக்கேத;] 

அக்கினிக்கொடி 00/40 பெ.(ஈ.) 
சிறுதேக்கு; 111௨ ௦ஒ௦௦௰, /200௨ 07௦ 
56/7919 (சா.அக.). 

அக்கினிக்கோடைச்சோளம் 0/0 
26-20), பெ.(ஈ.) சோளவகை (விவசா. 3); 9 
[ட் 26. 

த.வ. செஞ்சோளம். 

[அக்கினி - கோடைச்தோளம் ]/ 
[544 ௮97/5 த. அக்கினி] 

ட்டர் 

பி 

ன் பு 

௮ னா ரத் மரம்? 

ம்ம விலட ம டட நடன 2 

ட்ப 2 

ட் 

ட், இண, | 
] 

ய் 
ழ் 

அக்கினிகட்டல் ௮௮௪! பெ.(ஈ.) 
1. நெருப்பை மூலிகையாலாவது மந்திர 
ஆற்றலிலாவது சுட்டெரிக்கா திருக்கச் செய்தல்; 
510009 (6 0௦0௮ ௦77௨ 0 றாஉ௦்ண்வி! ரக 
௦ ர் ௭6. 2. மூத்திரத்தைக் கட்டல்; 5பற- 
085510 ௦4 பாரர€ (சா.அக.). 

த.வ. தீக்கட்டு. 

[அக்கினி 4 கட்டல்,] 

[5/6்.௮9/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிகண்டம் அறப்சானண்ா, பெ.(ஈ.) 
1. வயிற்றுத்தீழ ௮60௦4௮! ௦ 095416 11௪. 
2. உடம்பினுள் பாலகம் (மூலாதாரம்), அட்டக 
(சுவாதிட்டான) மென்னுமிரு அடிப்படைகளுக் 
கிடையேயிருக்குமொரு பகுதி; 1௮4 0௦1௦1 ௦7 
6 96141௦ 169/0 ஒன்ஙடன (9௮ 0௩/௦ ௮0 
100985111௦ ஐிலய9௦5. [60250 10௦ 
5681 ௦71 16. 3. கொங்கணர் கடைக் 
காண்டத்தில் சொல்லியுள்ள நாற்பத்து 
முக்கோணச் சக்கரத்தினொரு பகுதி; 11௪ 
8181511214 ணொ க்ட 10 ுு4௦5௦0/௦௮! 
௦௦06014015 ௦7 146 1 ௮ 0(8078௱ 0௮/௨0 
நாற்பது முக்கோணம், ௦51510 ௦140 ஈக0ு/௦ 
யரஷறு/65, ௨௱"௰(வ/௦ப5 ௮0௮ 065010௨0 
ு (6 856016 50௭௦௦ ௦1 ட்ட 2777277/2-77ி 

த.வ. அழற்கண்டம். 

[அக்கினி 4 கண்டம்.] 

/5/4. ௮7/2 த. அகீகினி] 



அக்கினிகணம் 11 அக்கினிகருப்பை 

அக்கினிகணம் அவர்க, பெ...) அக்கினிகர்ப்பம்? ௮ட்ாம0ன பெ. (7.) 

செய்யுண் முதற்சீராக அமைக்கத் தகாததும் 

நிரைநேர்நிரை என வருவதுமாகிய தீய 

செய்யுட்கணம்; (றா௦5.) ஈஊ/03! 1௦01 07 ஈர் | 

[72-7௮ 0௦௦5104160 1 2ப5012௦ப5 ௭ம் 

௦௦ு௱௦ணளணசள ௦ ௮ 0௦. 

த.வ. தீக்கணம். 

அக்கினி - கணம் / 

[57ம் 207/5 த. அச்கினி] 

ஆக்கினிகபம் அப் ௪2௮77, பெ.(1.) 1. கடல் 

நுரை; 8 060360 பெர்பி6ீ 154 6௦06 5619 

௦0(௦0601௮, 225 ௦8560/80. 2. ஞாயிறு (சூரிய) 

காந்தம்; 2 1255 87/௦4 ௦௦160௦(5 6 “ஆ ௦7 

6 பா ரா 8 100ப5, ா௦பபொட ார்ா8ஊ 

621 வா் 1465 நா௦பப௦ரு பேக ரா6- 

பாரா 914455 (சா.அக.). 

[$/ம் ௮27/-420742 த. அமக்கிளிகபாம்/ 

அக்கினிகம் /7/2/77, பெ. ற.) 

1. அக்கினிமுகம் பார்க்க; 866 ௮2/07/7797. 

2. ஒரு பாம்பு; 9 (0 ௦7 5ம். 3. 

இந்திர கோபப் பூச்சி; 8 508161 115601 1௮0 

ர1/- 816/2 ௦00/02/71(21/5 (சா..அக.). 

த.வ. அழலிகம். 

[5/4 ௮711(௮/772௧.. அ௮க்கிணிகம்] 

7 நெருப்பைத் தன்னிடமாகக் கொண்டது; 

மாரா கரம் ரா 2. ஞாயிறு (சூரிய) காந்தம்; 

2 0 59/0 1௦ 0௦2 ௮௭0 016 ௦01 8பா$5 

6௮74, 16 8பா5106. 3. கடல்நுரை; 9 110177 

$ப8121௦6 ௨௭௦௨௭08720 64 16 5ப0றவா 

6. 4. நீர்மேல் நெருப்பு; 8 6 நி௮ர், 41௮௪ 

/25/0௪1௦/7/2 (சா.அக.). 

[57% ௪௦7/79௮1ம்/௮ 2 த. அக்கினிகற்ப்பம்/ 

அக்கினிகரப்பன் அ/௮/௪௦2௪, பெ. (॥.) 

1. நமைச்சலையும் எரிச்சலையுமுண்டாக்கும் 

அக்கியைப் போன்ற ஒரு வகைக் கரப்பான்; 3 

514 0156285607 6 ௫0௦ ௦4 ॥னல5 ௮118௭0௨0 

காய்ப்பு ர் பாரா, 772085 

06250௮2௮15 ௭/௪ 717௪௪ ப்7/௦௮1. 

2. நமைச்சலையும், எரிச்சலையுமுண்டாக்கும் 

ஒரு வகைச் கரப்பான் நோய்; [60 50015 

0௦15151100 07 8௨! ற8றப/86 ௨௮0 

(ஊரா ர ௮ மார்கள் (ரள 802; 8 [880 

௦16௦2௨ ௱௮€0 ர ர்ள்ரார வா் பபாரா0, 

௦26112 020ப/௦5ய/ (சா..அக.). 

த.வ... அழல்கரப்பான். 

[அக்கினி - கரம்பன். / 

[5/4 ௪4/2 த. அக்கி] 

அக்கினிகம்பி ௮00/௭ பெ.(ஈ.) ஒரு வகை | அக்கினிகரப்பான் ௮044௮20202, பெ. (ஈ.) 

வெடியுப்பு; 8 (ர் ௦4 5௮1106 . 

[அக்கினி 4 கம்பி] 

[/ஷ்சமா/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிகர்ப்பம்” ௮4/42/02௮7, பெ.(1.) 

அக்கினிகரப்பன் பார்க்க; 566 அ 

/2/2002/7(சா..அக.). 

[அக்கினி - கரப் ஈன். 

[5/௩ ௪47/5 த. அகீகின] 

1. தீப்பொறி; 5811 ௦7 116. 2. புதுமைக் | அக்கினிகருப்பை அட்சய) பெ.(ஈ.) 

குணங்களுடைய பளிங்குக்கல் வகை; 8 

ரரர5181 பார் ரீகம்ப௦பத பெபல//1165 

(சா.அக.). 

[5/ம ௪ழா*9௮ம்//௪ 2 த. அக்கினிகாப்பம்] 

சாமைப் பயிர்: 3 (00 ௦4 ஈர், காப 

(சா.அக.). 

த.வ. அழல்கருப்பை. 

[அக்கினி * ௧௫ * வமபி 



அக்கினிகருமம்: 

சாமைச் சோறு உடலில் வெப்பம் மிகுவிக்கும் 

எனும் அடிப்படையில் உண்டான பெயர். 

[5/7 277/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிகருமம் அயராசா, பெ.(.) 

1. தீயினாற் சுடல்; 801ப2| 020161224௦ (95 8 
பினா) நூறா 04 0௨9160 ராடி ௦ா ௦0 

்ாற௦௦வபர்ஒறு. 2. மருந்தின் உதவியால் 

உடம்பிற்குச் சூடு எழுப்பும் ஆற்றல்; 
ம்ஊற௦08061௦ 001800) (சா.அக.). 

த.வ. த்ச்சூடு. 

[அக்கினி கருமம். 

[5/7 ௪97/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிகல்பம் ௮0/௪௪, பெ.(ஈ.) 
நெருப்பு அல்லது வெப்பத்தன்மை வாய்ந்தது; 

ம்வ்ஹ்்ளா ஷி 6ரகர்பாட ௦7116 ௦ ௫ ௨௦॥ 35 
06 098 ௫3 06 (சா.அக.). 

[அக்கினி 4 கல்பம்] 

[584. ௪275 த. அக்கினி] 

அக்கினிகலை! ௮/4 பெ.(ஈ.) மூக்கின் 
வழியாக வரும் உயிர்ப்பு (வின்.); ௨௮10 
௦ொர்ு ௬ ௨ா௦னரி6, 11 அா௨- அர்ராலா. 

த.வ. அழல்உயிர்ப்பு. 

[அக்கினி - கலை,] 

[71.௪2 த. அக்கினி] 

12 

அக்கினிகலை” 

அக்கினிகீடம் 

அப ]ட்க௮௮) பெ.(ஈ) 

1. உயிர்ப்பு; மூச்சு; [250124௦. 2. வல கலை; 

2 ர்வ! வா 025௨0 1௦ பள் 16 10ம் ॥௦8யர். 

ர 85 10 115 பப ர(. 3. இடைகலை, 

வலகலை: ௦போாா(6 ௦4 0212 ௦௦0 11௦00 

(6 1081111/5 ௦0 ௦6 றா௦றக]ு, 116 14/௦ 

ாவா6 ௦௮60 ஈக 10 16 போகா ௦7 

வா ஙா ா25றஉள்ங்ஸு (ஈ மனி லர் 

௦716 0௦0, (7௨/61 ஷுாறண்ள்௦) ௨ாம் 16 

101 ஈவர் ௦7 16 00௦௫ (16௨ (1 

50௮11 81108).4.உயிர்ப்பின்பகுதி, 

உயிர்ப்பினை உள்வாங்கல் அல்லது 
வெளிவிடல்; 3 0௮1 ௦7 [2521 ஈரா 0 

ஒள 1௦ ரல ௦ லர் ௮210. 5. நெருப்பு 
அல்லது வெப்பத்தைப் பற்றிக் கூறும் நூல்; 17௦ 

5௦0௦6 6, 7/1817710/007 (சா.அக.). 

/ அக்கினி - கலை.] 

[5/0 2077/5 த. அக்கினி] 

அக்கினிகாரியம் கக்சஞ்சா, பெ...) 

1. சமையல் முதலிய வீட்டு வேலை; 0௦0/0 
8௮0 ள் ௦65140 ௦1%. 2. சூடு போடல்; 
ப ௱உ006) (6 80011021௦7 07 8 02பர்6நு 

௦ 080510 (சா.அக.). 

/அக்கின? 4 காரியம்] 

[5/2. 2277/ த. அக்கினி] 

அக்கினிகீடம் அங்வக, பெ.(ஈ.) 
1. கடித்தால் கடி வாயிலில் அரத்தங் கம்மி, 
இலுப்பைப் பூ, பேரீச்சங்காய் முதலியன போல் 
கொப்புளங்களை எழுப்பி எரிச்சலை 
உண்டாக்கும் ஒருவகை நச்சுயிரினம்: 2 01255 
௦7 ௫௦08 0621 பா6 வெப$ 0 5ங 0 
6 61116ா நலார், வர்ர 66௦௦8௨ 10 
81 91465 5156 (0 00116 ர புகா(60 
51265. [1 6051515 ௦7 24 பூர. 
2. ஒரு வகைப் உயிரினத்தின் நஞ்சு; 16 00180 
௦1 8 ற81(/6 பகா ர 6ரி 01€91பா65 . 
3. அக்கினிபாதச்சிலந்தி பார்க்க; 866 ௮1/00 
2409-0-07/௮707(சா.அக.). 

த.வ. அழலூட்டி. 



அக்கினிகுணப்பாடு 13 அக்கினிகொழுந்து 

[இுக்கிணி * கீடம்] 

[5/0 ௪4/2 த. அக்கினி] 

அக்கினிகுணப்பாடு ௮0/0///பரச௪-0-020], 
பெ.(॥.) நெருப்பு அல்லது வேறு வகை 

வெப்பத்தினாலுடம்பிலுள்ள நோயைக் 

குணப்படுத்தல்; 112214௱௦1 07 016628565 1 16 

54/51 0 (6 ௨001108110 ௦1 ஈம், 

1//ஊ00௨20 (சா.அக.). 

த.வ. அழல்குணப்பாடு. 

[அக்கினி - குணப்பாடு!] 

[560 29772த. அக்கினி] 

அக்கினிகுணம் அபக, பெ.(.) 

உடம்பிலுள்ள சூட்டை எழுப்புங் குணம்; (76 

பெவிு ௦4 றா௦பபொர ௦2, ரரனா1௦02/௦ 

௦08 (சா.அக.). 

த.வ. அழற்குணம். 
[அக்கினி குணம்] 

[5/4 ௪217/த. அக்கினி] 

அக்கினிகுமாரம் அட் பாஅ௮), பெ.(.) 
ஒரு கூட்டுமருந்து (பதார்த்த. 1211); ௪ 

௦0௦ற௦யா0 60/06. 

த.வ. அழற்குமரம். 

[அக்கினி * குமாரம்] 

[5/௩ ௪277/- த. அக்கினி] 

அக்கினிகுமாரன்! ௮004 பஅ2, பெ.(ஈ.) 
முருகக் கடவுள்; (8020, 95 011510 ௦7 

தரர். 

த.வ. அழற்குமரன். 

[அக்கினி * குமாரன்.] 

/5/ம்.22/- த. அக்கினி] 

௬.குரன் 2 5/0 0744, 

அக்கினிகுமாரன்” அ்ற்ட்/பரா2 சற, பெ.(£.) 

உடம்பு குளிர்வடையுங் காலத்துச் 

சூடுண்டாகும்படிச் செய்யக் கொடுக்கும் 

ஒருவகை மாத்திரை; ௮ 0 றவ! நரி 

வார்ஸ் றா௦0ப௦65 ௨ பெர்ஷெ பெொரர்ப560் 80 

1௮ம் 06256 04 புவ வளரு 80 ௦81 

॥ 0௨ 0௦00 512, 3 ரர1ப51016 ௦ ௮ 

0வ௮ாளவ எயில் (சா.அக.). 

த.வ. அழற்குமரன். . 

[அச்கினி- குமாரன்.] 

[5/0 ௪97/5 த. அக்கினி] 

அக்கினிகுமாரி அரபா பெ.(ஈ.) 

அகத்தியர் 1500இல் சொல்லியபடி பதினெண் 

குட்டம், பெருவயிறு, விப்புருதி முதலிய 
நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் ஒரு வகைக் 

குளிகை; 2 ா௦௦/வ! றர! ப660 ஈ போர 16 

191162 ([/ஈம்5 ௦7 |[உமா௦ங, 80௦௮! 

0௦0594 (8501165), 8650655 610, 85 

ா65011060 1 0515 8௦௩ (1500) 

(சா.அக.). 

த.வ. அழற்குளிகை. 

[அக்கினி - குமாரி] 

[5/ட்சமா/ த. அக்கினி] 

அக்கினிகுலம் ௮04/8, பெ.(॥.) அரச 
குலத்தொன்று; 804 1806 07 105, 85 
0650680060 1100 ,க&0/, ௦6 ௦7 186 /722௪- 

41/47, 0.1. 

த.வ. கதிர்க்குடி, கதிரவக்குடி. 

[அக்கினி குலம்] ் 

[$/% 207/- த. அக்கினி] 

அக்கினிகெற்பம் சகா, பெ.(.) 
அக்கினிக்கூர்மை பார்க்க; 566 ௮0 

8047777(சா.அக.). 

அக்கினிகை ௮:9௮) பெ.(॥.) அக்கினிக் 
கூர்மை பார்க்க; 56௨ அப] 

(சா.அக.). 

அக்கினிகொழுந்து ௪0440/ 4720, பெ.(ா.) தீ 
நாக்கு; 17௦ 1416 ரிகா6€ ௦7 816 (சா.அக.). 

(அக்கினி - கொழுத்த] 

[5/0 ௮017/ த. அக்கினி] 



அக்கினிகோணம் 

அக்கினிகோணம் ௪/2, பெ.(ஈ.) 

தென் கீழ் மூலை; 176 5ட். ப(பலார6, 85 பாரோ 

௨ பபா வொக்/ற ௦7 ,&ரர். 

த.வ. அழல்மூலை. 

[.துக்கினி 4 கோளம். 

[5/7 27/5த. அக்கினி] 

(த. கோண்2கோணரம் (மூலை) 2 51ம். 627௮] 

அக்கினிகோத்திரம் ௮0/00/7௪77, பெ.(1.) 

மட்டுமுரிய தீவழிபாடு, 

நாடொறுங் காலையிற் செய்யும் தீவேள்வி 

(திருக்காளத். பு. 26, 6.); 52017111௦6 1௦ &0ஈ॥ வா 

151 ௦187 061165 067060 நு, 

௱ு௱ரா௦ ௮0 வனா ௮4 ௨ றார்! பா. 

பார்ப்பனர்க்கு 

[5/1 ௮9/7/ */92042 த. அக்கினிகோத்திரம்..] 

அக்கினிகோத்திரி ௮0/24 பெ.(ஈ.) தீ 
வேள்வி செய்வோன்; 006 வ/௦ ஈ௮பதுு 

ஓவரா ௪92/௪. 

[5/1. 221/7700/7- த. அக்கினி கோத்திரி] 

அக்கினிகோதகம் ௮//2//ஈ222ஏ௪௱. பெ. (ஈ.) 
பெண்கள் தீட்டுக்காலத்தில் நாளும் 
மேற்கொள்ளும் குளியல்: (06 வெட்டல் போ 
6 காப! 96/௦0 0 261௦0 ௦ 
பாகர 655 (சா.அக.). 

அக்கினிகோபம் 20400௪, பெ.(ஈ.) 
பித்தம்; 6116, 6ஈ6 ௦4 496 10௦ யாபா (ர 
6 6௦ஞ் (சா.அக.). 
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அக்கினிச்சட்டி ௮2-04] 

அக்கினிச்சிலம்! 
அக்கினிகோமுச்சிரவல்லி ௮0944277௮2 

௦721/2// பெ.(1.) கொடிவேலி; 8 ற1௮ர், கா116- 

11௦/2160 16௨0௦7, /பா்20௦ 2/4/7/02 

(சா.அக.). 

பெ.(ஈ.) 

1. கோயில் திருவிழாக்களில் எடுக்கும் 

நெருப்புச் சட்டி ((இ.வ.); 1116-00௦1, 85 11 18௱016- 

ா௦௦68810, 610. 2. சவத்தை எரியூட்டுதற் 

பொருட்டு எடுத்துச் செல்லும் நெருப்புச் சட்டி 

((இ.வ.); 112-001 ௦211௨0 ரா ௦ம் ௦7 16 0 

1௦: ஈர 6 001056. 

த.வ. தீச்சட்டி. 

[ஆக்கினி4 சட்டி] 

1. ௪2/7/ - த.அக்கினி] 

அக்கினிச்சலம் ௪10௦-2௮௮7, பெ.(ஈ.) 
1. குப்பைமேனி; 8 ப8ார் ௨ பா௱(ர்ப0௦, 
4091)/0/௪ /ப/09. 2. அக்கினிசிகம், 
2 பார்க்க; 566 ௮///£ட29௮/7. 3. நெருப்பும் 
தண்ணீரும்; 1116 80 பர் (சா.அக.). 

[அக்கினி - சலம்,] 

[5/01. ௪01 த.அக்கினி] 

சலசல சலம், 2. 

அக்கினிச்சிலம் ௮0௦/௪, பெ.(ஈ.) 
செங்காந்தள் (1): 1௨0 560165 ௦4 [4/௮ 
910௫ ॥டி. 



அக்கினிச்சிலம்” 

அக்கினிச்சிலம்” ௮4௦-௦/87, பெ.(ஈ.) 
அக்கினிசிகம் பார்க்க; 5686 அ/4(4/77 

(சா.அக.). 
அக்கினிச்சிவம் ௪்ட்2-0ந௮ா, பெ.(ஈ.) 

குப்பை மேனி; 8 ஈபம்ட54 பிகார், 42௦/௪ 

70/04, 15 ப860 35 8 லா்0௦16 1௦ 0015010005 

01165. 

[5/ம் ௪97/*5//7.22 த. அக்கிணிச்சிவம்.] 

அக்கினிச்சுவத்தர் ௮/42-2ப1/2//27 பெ.(.) 
தேவ மூதாதையளுள் ஒரு பிரிவினா்; ரா 

010005 ௦, பாகா நார ௦ காரர், 

ஈால்ம்வா60் 1௨ 52060 0012514௦ 7125, பர் 

01/8 ஈ௦் றா 116 8001581௦02 ௦ ௦ 

5901110௦95. “அக்கிணிச் சுவத்தரெனும் கேயார் 
மிதிர்க்களும் "(கூ ர1 பிருகு. 73), 

[52ம் ௮24/2722 த.அகி்கிறிசுவத்தா:/ 

அக்கினிச்சுவாசம் 0//40-20/1:2.54/77, 
பெ.(॥.) தீப்போற்சுடும் உயிர்ப்பு (தக்கயாகப் 

476, உரை); 11/6௫ 0௨௨1. 

த.வ. அழல் உயிப்பு. 

[5/ம்௪7/ - 8252 த.அச்கிணிச்சுயாச௫ும்.] 

அக்கினிச்சுவாலை ௮(42-2//௮௮ பெ.(ஈ.) 
1. தீ நாக்கு; 1806 ௦071 1176. 2. பெருந்தீ; 18106 
16 - 0௦ரி30814௦. 3. சிவன்; 1172 900 58. 

4. சிரிஞ்சிப் பூ; ௮ 1௮ வரிச் 160 10/௨5 ப5௨0 
டூ 0௮5, 02/7/5/25 (0/7121710.529 (சா.அக.). 

த.வ. தீக்கொழுந்து. 

[5/௩ ௪27/2 4/2 த.அக்கிணிச்சுவாலை.] 

்- அக்கினிச்சூரணம் 2/0/40-207274/77, பெ.(॥.) 
கொடிவேலியுடன் மற்ற சரக்குகளுஞ் சேர்ந்த 
ஒரு கைச் சூரணம்; 3 60/0] ௦௱0௦பா0 

ற வர்ர (0௨ 1220-4௦17 ராகா ரொளி 

110608 (சா. அக.). 

த.வ. கொடிவேலிப்பொடி. 

[5/4 ௪27/7007142- த. அச்கினிச்சுரணம்] 

அக்கினிச்சூனுவிரசம் ௮/00/0்2-20/7ப- 
பரச5277, பெ. (.) பலகறைப் பற்பம், சங்கு 

அக்கினிசஞ்சீவிகுமாரன் 

பற்பம், கெந்தி, இதளியம் (இரசம்,) 

ஆகியவற்றை வேப்பம்பட்டைச் சாற்றிலரைத்து 

கரம், குன்மம் முதலிய நோய்களுக்குக் 

கொடுக்கும் ஒர் ஆயுள்வேத மருந்து 

(அநு.வை.); 8 ஷுூபா;60/௦ ரா60/04! 

0௦0௱0௦பா0 ௦0௦5181410 ௦4 5ப[ற்பா, றாஊ௦பரு 

வா் 06181 0178 ௦8/00௨0 ஈகா 

௦௫045 (ாறா௨ரா2160 பரம் வொ ௦௦0025 

95 [ார60/815, ர் ரந 10 

0௦0௱5பறர!।0ா, ரன, 0356060518 610. 

(சா.அக.). 

த.வ. வேதிமருந்து. 

அக்கினிசசெடி 2402-02௪7 பெ.(॥.) 

செங்கொடி வேலி; ௮ 1/6 0180, 70894/-11018760 

|680- 8/௦, 2/ப/7709200 70569 (சா. ௮௧... 

த.வ. கொடிவேலி. 

அக்கினி செர..7 

[5/4 2977/” த.அக்கிணி/ 

அக்கினிச்சேர்வை ௪4௦2-22) பெ.(1.) 
1. புண்ணாக்கக் கூடிய ஒரு சீலை மருந்து; 8 

018516: ப560 1௦ [215௦ 61151875 ௦ (6 518- 

7651021110 ௦1 ாம[கார065 018518. 

2. காரச் சீலை; 011816 01285161 (சா.௮க.). 

த.வ. காரச்சீலை. 

(்தஸ்கிணி - சோலை. 

[5/5 ௪0772 த.அக்கிணி/ 

அக்கினிசக்தி அட்ச பெ. (ஈ.) 
1. செரிமான ஆற்றல்: 116 004/2 ௦1 01025140. 

2. நெருப்பின் வல்லமை; 16 ௦14/7 ௦7 ரி6 

(சா.அக.). 

த.வ. அழலாற்றல், தீத்திறம். 
[5 ௮07/ - 2௪/0 க.அகீகிணிசக்தி] 

அக்கினிசஞ்சீவிகுமாரன் அண்ட்ச்சற்ர் 

ப: பெ.(1.) பதினெட்டு வகை இசிவு 

(சன்னி)க்கும் தேனில் அல்லது இஞ்சிச் சாற்றில் 

இழைத்துக் கொடுக்கும் போகர் முறைப்படிச் 

செய்த ஒரு மாத்திரை; 8 றர! 60860 



அக்கினிசம்பவம் 

2௦௦௦041௦ 4௦ 116 0௦௦655 07 8௦087 880 

ு20812160 1 ௩௦௭ 0 1பர௦6 ௦4 0 

டாடி 056, (8 நா250ர0௪0 10 18 (405 ௦7 

ெட்ர்பா வா 80௦0ிலகு (சா.அக.). 

த.வ. இசிவு குளிகை. 

[இசிவு குனிகைக்கு இடப்பட்ட ௨ மொழிப் 

பெயர] 

அக்கினிசம்பவம் ௮/47-82/77,0202/77, பெ. (1.) 

1. நெருப்பின் தோற்றம்; 01௦00014௦1 17௦0 116. 

2. காட்டுக் குங்குமப்பூ; 88111018/27, 

செொய்காப5 ப70101//5. 3. நெருப்பினால் 

ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சி; [௮1 கர் ஈக €00௱ 

(16 8011௦7 ௦0716 ௦ 15 [பிபா ௦ ர்ா௪ 

(சா.அக.). 

த.வ. அழல்நிகழ்ச்சி. 

[51.௪9 - 521-0௪2 2 க.அக்கினி 

சம்பவம். ] 

அக்கினிசமதீபனம் அடோசரி்சாவா, 

பெ.(ஈ.) 1. செரிமான ஆற்றலைத் தூண்டுதல்; 

8௱ப!8110 07 0106511௦00. 2. செரிமான 

ஆற்றலை ஒழுங்குபடுத்துதல்; 160 ப!211௦ ௦4 

0198510. 3. சமாக்கினி; ற௦0௦1216 ௮00116 

(சா.அக.). 

த.வ. அழல்சமன்மை. 

[5/0். 220/ - 3௮ர7௪பி/-ம்02722 த. அக்கினி 

சமதீபனம்.] 

அக்கினிசர்ப்பம் அ0042௮ம2க, பெ.(ஈ.) 
கொள்ளிவாய்ப் பேய்: 8 ஈ6816ஈ0 11521 
06805 ற 6 ப்ட் வார் ரிர்ர்க ௨0௦04 ௦௩ 
ஈர 90பாகே, 16 195 - சர்9ப6. 16 
வொ நே ஒவுளாவி ஈக௱௦5 500 8 “வரி ௦” 
6 84150, 1801-0௦-1௮. 1॥6-01216, 
“௦018/-71௨, ோற$6 0801௨ 6(௦ 
(சா. அ௧க.). 

[5/4. ௪2/-௪௮௦௪2 த. அக்கினிசாப்பம்,] 

அக்கினிசாலம் 

அக்கினிசன்மன் அரச) பெ.(1.) 

முருகக்கடவுள் (வின்.); 1, 86 6 ௦74 

16 900 ௦1716. 

த.வ. அனற்பிறவன். 

அக்கினிசாட்சி அ்ரறொர்சச/௦்  பெ.(ஈ.) 

திருமணச் சடங்கில் தீ வளாத்து அதனை 

முன்னிலைப்படுத்துதல்; 1ஈ 16 றா25606 ௦7 

580160 16. 

த.வ. அழற்சான்று. 

அக்கினிசாதகம் ௮/2422௦௪9௮77, பெ. (ஈ.) 

செரியாமை; முன் உண்டது அறாமை; 

01096514௦1 ௦ ஙா ௦7 010651/௦ (சா.அக.). 

த.வ.. செரியாநோய். 

அக்கினிசாரம் ௮/௮), பெ.(.) 1. கண் 

மருந்து; ௨௦/௨5 1௦0 146௨ ஸல, ௦0 நா1பற. 

2. கடல்நுரை; 9 100 5ப0518100௦௦ 1௦20 ௦ 
16 569 (சா.அக.). 

[(அக்கினி-சாரம்.] 

4. 20777” ஐ. அக்கினி] 

அக்கினிசாலம் ௮0022/௮77, பெ.(ஈ.) 1. கடல் 

நுரை; 060960 ௦பட்॥௦ 11817 0௦16, 05 50/9௦. 

2. நெருப்பைக் கொண்டு செய்யும் ஒரு தந்திரம் 

அல்லது கண்கட்டு வித்தை; 8 1704 ௦ ராக01௦ 
6௦0 ஈர்் 16 80 ௦7716. 3. ஒரு 

பூண்டு, அதாவது நீர்மேல் நெருப்பு; 8 இலார், 

(பார்கோர்ரிஒம) (சா.அக.). 

த.வ. மாயக்கலை. 



அக்கினிசிகம் 

அக்கினிசிகம் ௪44//-2/௪௮7, பெ.(ஈ.) 

1. வெந்தோன்றி; 116 1186, 186 ௦௱ 

11௦0௮. 2. கார்த்திகைக் கிழங்கு; 176 10௦ ௦7 

14௦௩௦ - ரியலா லார், 0/07/052 

50௪70. 3. மஞ்சள்; 5211௦1, 0200ப£ /701/0ப5. 

4. சீந்தில்; ௦௦ 066067, சரீ௨ா/5வாயா 

0070/70//ய/71 (சா..௮க.). 

அக்கினிசிகை அ்்ர்கிச௮னு பெ.(ா.) 

1. குங்குமப் பூ; 2 58471௦8/ன 0121, 2 பா௦02௮ 

5௭74௦1] - 0700ப5 5ப//ப5. 2. கார்த்திகைக் 

கிழங்கு; ராஊ௦ா/2 5பறவா2 8185 06/01/052 
50௨09 (சா.அக.). 

/5/ம். ௮217/-5/022த. அமக்கினிகிகை.] 

அக்கினிசித்தன் ௮51௪ பெ.(.) தீ வழிக் 
குடி (5.1.!. ॥/, 528); 8 ோாண்௱ரா வா்௦ ர௨பிலாடு 

011015 297722 

[5/6 ௪91604 த. அக்கிணிகித்தன்.] 

அக்கினிசித்து ௮7/20, பெ. (£.) அக்கினி 

சித்தன் (5... 519) பார்க்க; 869 

அ/5127, 

[5/01. ௮ம170//த.அக்கினி சித்து] 

அக்கினிசிலாசம் அற்ர்2/2, பெ.(ஈ.) 
1. மலைமேல் விளை!பும் கொடிவேலி; ௨௮0௦11 

9௦9 ௦ 66 (00 ௦7/15 ௦ ௱ா௦பாரகாா5. 

2. கருங்கொடி வேலி, நீலக் கொடி வேலி; ௮9 

013 ௦806 680 18௦11 ௦ 61ப6-ரி௦/60, 

169௦௦1, 16௪0௦ 0௦௮0௨15/5 (சா.அக.). 

அக்கினிசிலேட்டுமம் ௮ட்க/கபாசா, 

பெ.(॥.) இருமல், கோழை, உடம்பெரிச்சல், கால் 
கை அழற்சி, நீர்வேட்கை, உண்டபின் பசி 

முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஒருவகைக் 
கோழைக்கட்டு நோய்; ௮ றா!௨0௱1/௦ 015695௦ 
௦11818018115620 ர ௦௦ப0: ா௦ாா௦/௮। 
5௪௦௭௨௦), 5, 6பார்ர 515௮1௦ ௦74 (02 
பாட்; ர்யாரள் ௭ரி்னா 1000 610., 8 (4௦ ௦7 
௦ொ$ப௱ா!௦ (சா..அக.). 

த.வ. அழற்கோழைநோடய்.. 

[5/7 க அக்கிணிகிலேட்டுமம்] 

அக்கினித்தம்பம் 

அக்கினிசிலை அர்க் பெ.(ஈ.) 
நெருப்புக்கல்; ரி 1 ப5௦60 1॥ 01067 035 1௦ 

81116 1116 (சா. அக.) 

த.வ. தீத்தட்டிக்கல்.. 

[5/0 ௪97/4 30/22 த. ௮க்கிணிசிலை.] 

அக்கினிசிவாகம் அ்டட்&%27௮7, பெ. (.) 

அக்கினிசிலாசம் பார்க்க; 56௨ ௮ 

5/75/77 (சா.அக.). 

அக்கினிசேகரம் அட்ச, பெ.(.) 
1. மஞ்சள்; [பாறகா!0, (027008 /70/0ப25. 

2. குங்குமம்; 8 11301௮ 1126, (200ப5 5௪145. 

3. குங்குமத்தூள்; 2 [400 071௦0 0௦/0 ௩௦ 

ூஈி௮ா ௮0/2 ௦ மன் 10 1220. 4. குசும்பா 

மரம்; 8 166 (6 56605 0௦0 ஸர் கா ப560 

0815, சேப்ப 1/7010//0 ப (சா.அக..). 

த.வ. அழலம். 

அக்கினிசேவகன் ௮22௪7௮ பெ.(.) 
1. கருநாபி; ௨ 0180% வஸு 07 0015000௦05 
இலார், க மோர்ப௱ 1210). 2. கருநாபிக் கிழங்கு; 

6 0௦18000ப6 001 ௦01 18% 01204 ௮௦௦11௦ 

1௦௦1 (சா.அக.). 

த.வ. அழற்சேவை. 

அக்கினிட்டி ௮௮ பெ.(.) நெருப்பிடுகலம் 

(பிங்.); 16-0௮, 0௪5௭. 

த.வ. அழற்சட்டி. 

[5/0 ௪7/47/22 த. அச்கினிட்்ட] 

அக்கினிட்டோமம் ௮77௮௭, பெ.(.) 

வேள்வி வகை; 4/௮([ஸ/ ௦7 _:245477௪ பார் 

15 உ ௱வா ரூழ6 ௦4 (6 ௮377௪ 5201717106. 

“அகி்கிணிட் டோம மாற்றிய பயன்கறை 
யடைவா்மச்சபு தடாக. ,25./, 

[$1். ௮27/570/712 த... அக்கினிட்டோமாம்] 

அக்கினித்தம்பம் ௮477424277, பெ.(.) 
1.அக்கினிக்கட்டு நெருப்பு, முதலானவற்றைச் 

சுடாதிருக்கச் செய்யும் மாயக்கலை (வித்தை); 
5ப8வாளொர 6 8014௦ ௦ ரீ6ீ - ௨ 40 ௦7 

118010. 2. நெருப்புத் தூண்; £॥/8£ ௦7 16. 
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வனை 

3.அறுபத்து நான்கு கலை மற்றும் றர ௦4 கர/ள் ஞு 86 800160. 

அறிவியல்களிலொன் று; 016 ௦4 ௨ 64 ஈரி த.வ. எரிநீரம். 
26 0 50/8௦ (சா.அக.). 

[5/4 அமாா0120/2442 த.அக்கினித்திராவகம்/ 
த.வ. அழற்கம்பம். 

அக்கினி 4 தம்பம்,/ 

[516. 227/5 த. அக்கினி] 

அக்கினித்தம்பன் அர்க்க, பெ.(॥.) 
சிவபெருமான் (வின்.); 5த்சர ரா(கரோாற ௦௮ 

அக்கினித்திராவகம்” அட்/ரரச௪2௮), 
பெ.(1.) செடிவகை (வை.மூ.); ௮ 0181. 

த.வ. அழற்செடி. 

[5/0 2074072024 த.அக்கினித்திராவகம்] 

௦௦ப௱௱ ௦716. அக்கினித்துண்டவடுகம் அங்ரெட்ட்பிாரச 
த.வ. அழற்கம்பன்.. 29௮/7, பெ.(ஈ.) சேற்ரானபினமைக 

ட்அக்கினி - த.ம்பான்./ (அக்கினி மாந்தத்திற்)குக் கொடுக்கும் ஒரு 

[5/ம௪ரா* த. அக்கினி] வகை ஆயுள்வேத மாத்திரை (அநுவை); 
அக்கினித்தம்பனம் ௮//40/-/௪ர௪ா௮/, ௨௱உ௦/௦௮| றர ங்கா ஈர ஷூபாங௦0௨ 0 

பெ.(॥.) அக்கினித்தம்பம்,1 பார்க்க; 566 3ூ5060548 (சா.அக.). 
//-2/770௮71 (சா.அக.). த.வ. அழல்வடகம். 

அக்கினிதம் அண, பெ. (ஈ.) 

1. செரியாமையைப் போக்கும், ஒரு மருந்து; 8 
அக்கினித்தாழி ௮4/21 பெ.(ஈ.) வேள்வித் ௨01016 கர்்ள் வால ॥0/ர௨511/௦, 

தீ வைக்கும் பானை (இ.வ.); 881161 ற௦1 
ரர் ௦105 (06 580௨0 00650௦ 116. 

(அக்கினி 4 தம்பனம்,/ 

[5/4. ௪977/ * த. அக்கினி] 

5101191/0. 2. உடம்பில் வெப்பத்தைக் 
கொடுக்கும் பொருள்; 1௪% வர்ப்ச் காக 06௦4 

த.வ. தீச்சட்டி. (௦ 16 8516 (சா.அக.). 
/அக்கினி- தாழி] 

[5/4. ௮9/- த. அக்கினி] 

அக்கினித்திட்டம் அ்ட்ட்ரர்ரகா, பெ.(ஈ.) 
கினி ட்ட. க் ் | வ் ம்வு பாக்க; 566 ௮1௮௮ [5/0 சரா/-/2௱சாத. பகநக டம்? 

சா.அக௧.). 

அக்கினிதமம் ௪௮௪௪௭௪௭௱,  பெ.(ஈ.) 
கண்டங்கத்திரி; 3 ஈ31௦௦11௦, 91௮4, 7/9௦90075 

/9/15/206 - 50/81பா /௪௦0பர்/ (சா.அக.). 

அக்கினித்திரயம் அ/87௭-ா, பெ.(ஈ.) 
மூன்று வேள்வித் தீக்கள் (வின்: 19௨ (௫2௦ 
51101வ 1165. 

த.வ. முத்தீ. 

[5/4 ௮27/2 ௮2. அக்கினித்திரயம்,] 

அக்கினித்திராவகம்! அ//றடட்ர்ர20௭0௮7, பெ, 
(ா.) பட்ட இடம் அல்லது பொருள்களை 
எரித்துவிடும் தன்மையுள்ள நீர்மமா கிய 
எரிநீர்மம்; 80105 வரர் ௦0௦௦0 ௦ ப்பா (6 
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அக்கினிதிசை அற்ட்ளி பெ...) தென் 
கிழக்கு; 6 5.8. பெகார்சா, 86 பார்க 16 

0 பவற ௦7.9. 

த.வ. அழல்திசை. 

க்அினி - தச] 

[5/0 202775 த. அக்கினி] 

அக்கினிதிவ்வியம் அ00பநஈஞ்ச7, பெ.(.) 

தீத்திற ஆய்வு; 0106௮! 03 11௪. 

[5/2. ௪0/7/*710/22 த. அச்கினிதிவ்வியம் ] 

அக்கினிதீபதி அட்ச பெ.(ஈ.) 
அருந்தியது அறாமையானேற்படும் 

வயிற்றிரைச்சல்; பாம்! 1௦156 1 (6 

510௮௦ *0௱ 10654௦ (சா.அக.). 

அக்கினிதீபனம் அபரட்சமசாசா?, பெ.(॥.) 
1. செரிமான ஆற்றலை வளர்க்கும் மருந்து; 8 

ஈ60/01116 121 601165 116௨ 80110 ௦7 

0196584071 80 ஊரா 16 ரயான் 

டு ௦7 116 81030, 81003௮010௦. 

2. செரிமான ஆற்றலைப் பெருக்குகை; 

1௦6856 07 11௨ 008 07 0106811௦01 

(சா.அக.). 

த.வ. செரிமானி.. 

[5/7 ௪9/௪2. அக்கினிதிபனம்.] 

அக்கினிதேவன் அரர்22௪ற, பெ.(ஈ.) 
நெருப்பு (தீ)க் கடவுள்; ,&0/, 16௨ 0௦0 ௦7116. 

த.வ. அழலோன். 

[அக்கினி -தேவள்./ 

[571 227725. அக்கினி 

அக்கினிதோசம் ௮ட்265௮77,பெ.(7.) வளிக் 

கோளாறினால் உண்டாகும் நோய்; 0472015 

வரவா 1௦ 985110 01500045 (சா.அக.). 

த.வ. வளிநோய். 

[5/0 207/4 0024த. அச்கிணிதோசம்] 

அக்கினிநட்சத்திரம் அர்ச்சா, 

பெ.(ஈ.) 14. ஒரு விண்மீன்; (6 14/70 1௮1522. 

அக்கினிப்பிரளயம் 

2. மூன்றாம் கால் (பாதம்) முதல் உரோகிணி 

முதற் கால் (பாதம்) வரை சூரியன் நிற்கும் 

காலம்; (5170ஈ.) ௦1 6100 பேரா ௮1147௮ 

அச வாள 16 5பா 085565 1111௦ப0 (6 

பாரார் ரபா ௦4 ஐயசா்க் வா ஒர்க் 

0பவ!எ 01 24/91 0810 ப12160 21 116 216 ௦7 

06௦ ௮0 59 பென் /7௮௪022101 2 50137 

௦ம், 0௦0-046. 

த.வ. அழல்மீன். 

[5/3 ௮0777/721௪022த. அக்கினி நட்சத்திரம் / 

அக்கினிநாள் ௮072 பெ.(.) அக்கினி 
நட்சத்திரம் (சோதிட. சிந். 55.) பார்க்க; 569 

அப் ௪152/11/22/77, 

த.வ. கோடைக்காலம். 

அக்கினி 4 நாள்./ 

[5/ம் 207/2. அக்கினி] 

அக்கினிநீர்! அப்்ட்ரர், பெ.(ா.) எரிநீர் 
(திராவகம்) வகை (பாண்டி.); ஈ(110 8010. 

த.வ. எரிநீரம். 

அக்கினி -- நீர்/ 

(5/௩ ௪27/5 த.அ௮க்கின?/ 

அக்கினிநீர்” அப்சர் பெ.(ா.) 1. வளி (பாசக) 
நீர்; 985110 1ப/0. 2. சிறுநீர்; பாரா6 (சா.அ௮க.). 

்றக்கிணி 4 நீர். 

[5/4 ௪7 த.அச்கினி/ 

அக்கினிப்பாகு அட௦-௦2ரப, பெ.(.) 

அக்கினிக்கேது பார்க்க; 826 ௮4/00/20௦0 
(சா.அக.). 

அக்கினிப்பிரவேசம் ௮(0/70,2-,2//21/2.2௮/77, பெ. 
(1.) 1 தீப்புகுதல்; ௨11219 112, 85 வா ௦106௮(. 

2. உடன்கட்டை யேறுகை (₹.); 521, 8பர166. 

த.வ. தீப்பாய்வு. 

/5/ம௮20/40/2-12222த அக்கிணிப். ப்பம் / 

அக்கினிப்பிரளயம் அ பட்2-2/௮2/272/77, 

பெ.(1.) தீயினாலுண்டாம் உலகழிவு (வின்.); 

06511ப0௦0/௦1 ௦7 1௨1010 16. 
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[5/1 சரா £. 12/85122த. அக்கினி 

பிளாசுத்திரி./ 

அக்கினிப்புடைப்பு ௮///5-0-0 பறம, 
பெ.(ஈ.) நெருப்புக் கொப்புளம்; 3 ௦0016௦14௦1 ௦7 
க்ரியா (6 8ப011014] [ஸு ௦7 

(6 810-011516 (சா.அக.). 

த.வ. அழல் அழிவு. 

[5/ம.௮ா0ா2-/௮த. அக்கினிப்பிரளயம்,/ 

அக்கினிப்பிராமணன் ௪//ட்2-27277௮1௪, 
பெ.(ஈ.) எரியூட்டு சடங்கு 

நடத்துவிக்கும் பார்ப்பான் (றோ); நாலா 

௦ 000015 6 ரபா! 165 வாகா ௮ 

0680 6௦௫் 15 08160. 

சவத்தை 

த.வ. அழற்கொப்புளம். 

(அக்கினி - புடைப்பு / 

[5/1 ௮977/ 2 அக்கினி] 

அக்கினிப்பொறி சட்2-௦31 பெ.(ஈ.) 
துமுக்கி (துப்பாக்கி); பா. 

/அக்கிணி 4 பெரறி/ 

த.வ. ஈமப்பார்ப்பான். 

[ஒக்ம். சரா ம்சாசா22த. அக் கிரிப் 

பிரமாணன்.] 

அக்கினிப்பிரீ திசெய்தல் ௮0ட௦-மர்ற்் 
௮2/24) பெ.(॥.) 1. புடமிடல்: ௦/0181100. 

2. நெருப்புக்கு இரையாதல்; 91419 ௮ரூஸ்ஈர0 
8 85 0177௩0 1௦ 116, 85 10 லர, (0௦ 

ப்பார்) 01 106 0680 (சா.அக.. 

[541. 97/ 2 அக்கினி] 

த.வ. அழலாட்டல். 

ய்அக்கினிபிரீதி - செய்தல். 
[5/4 ௪2/-0774 த.அக்கினிபராதி] 

அக்கினிப்பிலவு ௪///ட௦-௦/௪ய பெ.(ஈ.) 
காட்டுப் பலா, பேய்ப் பலா: 3 (166-1பா016 1801, 
113 80%, 4470 8/6 ப12 (சா.௮௧.). 

த.வ... அழல்பலா. 

[581. ௪2ா/த. அக்கினி] 

அக்கினிப்பிழம்பு 2///£/2-0/காமிப, பெ.(ஈ.) 
அக்கினிச்சுவாலை, 1 பார்க்க: 86௦ ௮0942 
பேசா. ௮௧.). அக்கினிப்போக்கு ௮00௦-௦0 பெ.(ஈ.) 

1. உடம்பினுள் வெப்பம் பரவியிருக்கும் 
நிலைமை; 16 01546௦ ௦4 லர் (ஈ 10 
5518. 2. உடம்பிலுள்ள வெப்பம், 
வயிற்றோட்டம் (பேதி), சிறுநீர் முதலியவற்றால் 
கழிதல் அல்லது உடம்பை விட்டகலல்; 1116 
015510௮14௦ ௦7 ௦௦007 ௦௨௩ நூ ற௨வா6 ௦7 
£9014140, 01508௭0௨௦7 906105 64௦., 

த.வ. அழற்பிழம்பு, தீக்கொழுந்து. 
/அக்கினி - பிழம்பப/ 

[5/4 சராம்: த.அக்கினி/ 

அக்கினிப்பிளப்பு 2///00௦-0/2000ப, பெ.(ஈ.) 
எரிமலை (வின்.): ௦1௦8௦. 

/அக்கிணி 4 பிளப்ப(/ 

[5 ௪மா/2 அக்கினி] 

அக்கினிப்பிளாசு த்திரி 2//00-0//22 பர 
பெ:(.) அக்கினிச்சோவை பார்க்க; 56௦ 
//0/0-08௩௮(சா.அக.). 

ரவா (சா.அக.). 

த.வ. அழற்போக்கு. 

(அக்கினி - போக்கு, 8] 

[5/0 ௮௮ கு.அக்கிணி/ 



அக்கினிபகவான் 21 அக்கினிபிரவேசம்" 

அக்கினிபகவான் ௮/-௦௪9௪2, பெ.(1.) | அக்கினிபாதச்சிலந்தி /றட்2.222-0-0//47ப]] 

தீக்கடவுள் (தக்கயாகப்.103, உரை); 80], 14௨ 

0௦0 ௦07116. 

த.வ. அழற்கடவுள், தீக்கடவுள். 

(அக்கினி 4 பகவான்./ 

[5/4 ௮07/2 த.அ௮க்கின!/ 

கூ. பகவன் : ஃம்.0/௪02-4/21. 

அக்கினிபஞ்சகம் அ002௪௪9௮/7, பெ.(॥.) 

பஞ்சகத் தொன்று (சோதிட. சிந். 213); (28101.) 

2ு ॥8ப5ற1010ப5 02100 ௦07 116, 85 

௦௦0 9௮00௭ ௦7 112 1௦ ரூ *பா௦1௦ 

௦௱௱ா௦0€0 பொர 8பள் 01௦0, ௦6 ௦7 

74/34204/77, 0.4. (சா. ௧.). 

த.வ. அழல்ஜஐந்தகம். 
[5/4 ௮2/0௮/2122 த.அச்கிணிப்பர்சகபம்.] 

அக்கினிபம் ௮௮மக7, பெ.(.) நெருப்பைப் 
போல் ஒளிர்வது, பொன்; 0010 (சா.அக.). 

[5/7 ௮21222 த. அக்கினிப்] 

அக்கினிபயம் அம்லா, பெ. (ா.) 
நெருப்பைக் காணநேர்ந்தவிடத்துண்டாம் 
அச்சம்,; ரா௦ம10 68௨0 ௦07 16 ௦ ௭3, 
7/72117100104/2 (சா. அ௧.). 

த.வ. அழலச்சம். 

அக்கினிபரீட்சை அட்௦ன/2௮] பெ. (.) 
தீயைக் கொண்டு மேற்கொள்ளும் ஆய்வு (சங். 

அ௧க.); ௮ நூரி, ௮ ௨001951 2 கடினமான 
பணியை மேற்கொள்ள முற்படுகை; 1௦ 1516 
[15 1௦0. 

த.வ. அழல்தேர்வு. 

[$/% ௪2/0௮ த. அக்கினிபரீட்சை.] 

அக்கினிபல்லி ௮0௦௮4 பெ.(॥.) இருளில் 

ஒளிரும் ஒரு கொடி; 116-08௭ 06606: 8 

௦௨௦0௭ 8/0 ர கொடி சே்௦6றவாயா? 

/12/௪௦2மய/7 (சா.அக.). 

த.வ. ஒளிர்கொடி.. 

[5/௩ “௦௮1 த. அக்கிணிபல்லி/ 

பெ.(॥.) நச்சுத்தன்மையுள்ள ஒருவகைச் 

சிலந்திப் பூச்சி; 8 [00 ௦01 501067 0085688110 

ற 16 160 8 ற0ெளர்ப! 00௦1500௦05 நரா 

வர்ற 0805 015165, வர்ற ௦ ரா 

0018௦ சரிம் 11௨ 0௦ஞ், 8 18/0 ௦4 மல்ாரா0 

501047 (சா. ௮௧.) 

த.வ.அழற்சிலந்தி. 

அக்கினிபித்தசுரம் ௪/0/00///2-7௮/7, 
பெ. (ஈ.) ஆறு நாள் முதல் பத்துநாள் 

வரை உணவகொள்் வேட்கையின்மை, 

வாய்குமட்டல், வாய்க்கசப்பு, எரிச்சல், 

கைகாலுளைவு முதலிய குணங்களைக் 
காட்டும், ஒருவகை பித்தக் காய்ச்சல்; 9 12/21 

௦௮20161150 04 1055 01 8றன்(6 கரம் 5 

1௦ 8 போ் 0161௦ 10 05, 180569, 

01116 655 0112516, பாரா 5815214௦, வா 

ற 1௨ம் 64௦., 8ளாம்௦7 025170 - 61/05 

12/61 (சா. ௮௧.). 

த.வ. அழற்காய்ச்சல். 

[அக்கினி - பித்தம் - சுரம்] 

[8/8 017/2 த.அக்கினி] 

அக்கினிபிரவேசம்' அ்0ட்றர்222௮7, 
பெ.(.) ஒருவன் தன் தூய்மை, நேர்மை 
முதலியவற்றை, வெளிப்படுத்த மேற் 
கொள்ளும் கடும் நடவடிக்கை அல்லது 
செய்கை: 8 114! ௦0 8ு 0029! 1௦ பர்/் ௦06 

5ப0)6௦18 0065617(௦ ா௦/6 ௦165 (ரா௦௦60௪. 



அக்கினிபீசம் 

த.வ. அழவேறல். 

[5/7 2217/-0/22522த.அக்கினிமிரவேசம்] 

அக்கினிபீசம் ௮0௦/௮), பெ.((.) 1. பொன்; 

0010. 2. காட்டுச் சீரகம்; 3 8660 (010251/4௪) 

வா் போா,/௨௭௦/௪ வாய்வாு/1/09 

(சா.அக.). 

த.வ. அழல்வித்து. 
அக்கினிபுமான் ௪/2, பெ.(॥.) ஊரகப் 

பெண்தெய்வத்தின் முன்பு, தீச்சட்டியோடு 

ஆடுதற்காக விடப்பட்ட இறையிலிநிலம் (௩7. 
7477 07௮160 10 6 861/06 071 வொ 

வாம் வரிா6-001 606 16 11806 0000658. 

த.வ. அழல் இறையிலி. 

[5/1 2077/- 2ிய7727- த. அக்கிறிடமான்.] 

அக்கினிபுராணம் ௪ட்௦பாசரகா, பெ.(ஈ.) 
பதினெண்தொன்ம(புராண)த் தொன்று; 8 
ள் பாசக. 

[5/1.அசமய2ர22த.அக்கினிபராணம்] 

அக்கினிபூ அண்ட்றம் பெ.(ஈ.) முருகக் கடவுள் 
(மச்சபு. குமார. 115); 47227, 35 6௦ ௦1176. 

த.வ. அழல்தோன்றல். 

[அக்கி 4 பூ. 

[5/1. ௪917/2-த.அக்கினி/ 

அக்கினிமச்சம் ௮2௦௦௮7, பெ.(ஈ.) 
இறால்; 16-18]; நால 50 6௮160 ட 6௦305௦ 
1 ௦௦81௩5 ற௱௦850௦10௦ப5 
(சா.அக.). 

451205 

அக்கினிமந்தசுரம் 

அக்கினிமண்டலம்"௮/00்7122௮5), பெ.(.) 

1. ஏழுமண்டலங்களுள் தீக்குரிய இடம் (சது.); 

(06 120101 ௦711௪, ௦06 ௦7 அற(8-௱௨ாணிகா. 
2. அடி வயிறு (வை. மூ.); 106/6 ௨௦. 

த.வ. அழல்மண்டலம். 

(அக்கினி - மண்டலம்./ 

[5/0 2077/5 த.அக்கினி/ 

அக்கினிமண்டலம்” டாக, 
பெ.(1.) ஓர் ஓகவிடம் (ஜீவோற்பத். 30); 1476- 

லோர்2 8/1ப216 ௦6ஸ்ங௦ லன் ௮10 வாம் ரா 

6 6010 ௦71 74222:277 01 0681 ॥ 

51041௦87௦6 ॥ஈ 728௪ றா௨௦1/௦6. 

த.வ. அழல்மண்டலம். 

அக்கினிமணி அட்சர] பெ.(.) ஞாயிறு 
(சூரிய) காந்தக் கல்; 3 (80 ௦7 ரிட் 59/0 1௦ 

ர்ரி்ரட வள ல00560 1௦ (6 5பா, பாரா 

01285, 8பா-81006 (சா.அக.). 

. தவ. அழற்கல். 

[அக்கினி 4 மாணி] 

[5/1 ௪97/2 த. அக்கிணி/ 

அக்கினிமதனம் ௮8௫௪௦, பெ.(ா.) 
காமத்தீ; 16 ரிஊ 01 8லயயஅ। 1௦௩௨: ஈர் ர 
035810 (சா.அ௧.). 

த.வ. அழலெ. 

அக்கினிமந்தசுரம் ப 7470251277, பெ. 
(॥.) ஏழு அல்லது பத்து நாள் வரை பசி, நீர் 
மற்றும் உணவுகொள்் வேட்கையின் மை, 
வலிமைக்குறைவு, எரிச்சல், கழிமாசுக்கட்டு, 
தலைவலி, வாய்குமட்டல், ஏப்பம், வாந்தி, 
விக்கல், கை, கால் வலி முதலிய குணங்களைக் 
காட்டும் ஒருவகை காய்ச்சல்: 31 ௱௮1:20 
0ூ 8056006 ௦7 பானா ௨௮0 (ரகர ர் 
போகி 0171௦ 10 5. 6655, பாரா 
56॥89110, ௦1511081௦1, 16280௮௦01௨, 
(9516165865, ௦1௦119, ௩௦0, 
11௦௦௦ ப0, 2௨ ॥ஈ 1ஒ ॥௱ட்5 6(௦., 



அக்கினிமந்தம் 

506165 114 மாரா05 800பட 5௭2௮] 

௦௦10841005 8ப௦் 35, நழா்௦10, பொர்௦௦2 

61௦. ரா [6 (எரா 512065 85 ௮ ௭ரிசா எா1601 

(சா.அக.). 

த.வ. அழற்காய்ச்சல். 

(அக்கினி - மந்தரம் / 

[51. 20/77. அக்கினி / 

அக்கினிமந்தம் அப), பெ. (ஈ.) 

1. உடல் வெப்பம் மிகுந்து வயிறு பொருமிக் 

கொண்டிருக்க, மேலும் உண்பதாலும், 

மிகுதியாய்க் கொதிக்கும் நீரை 

உட்கொள்வதாலும் உண்டாகும் செரியாமை 

நோய்; |ராற2ர60ு ௦ ॥௱றமா7601 01065114௦0 

வாரா ௨00655//6 16௦1 ரா ஒ நோ 

௦ *ா௦ா 500௨ ஊா05 ॥ஈ 1௨ 01௪, ௦ ரு 

ொ்போடு பல்ா 600655 - ற௦1- 

11019௨514௦. 1115 ௮8/6௦ 52/09 1௦ ௦௦ 0ப௦ ௦ 

ெொவார் ௦71௨ ௱ப௦௦ப5 0091 04 6 510௮0௦ 

௮01௦ 116 ரா26னா௦6 ௦4 வ ளாக 

21வா0 11௦ 025416 01800215, டூ 09/௮. 

2. முன்னை அல்லது பசு முன்னை; 5ர௦ப5 

116-0௮0 (6214 07 ஈயா 1162020116 166, 

வாச /71620//70//௪. 3. உடம்பின் தீயளவு 

குறைவு; 03517௦ பரிவொடு. 4. பசிவேட்கை 

யின்மை; 1058 ௦71 80061/16, ,47072:0/2 

(சா.அக.). 

த.வ. செரியாநோய். 

(அக்கினி - மந்தம்/ 

[54% ௪2 த.அக்கினி/ 

அக்கினிமந்தமூலயோகம் ௪//1௮- 
/7701/217272/77, பெ. (ஈ.) கோழை (சீத) 

பித்தத்திற்குக் கொடுக்குமோர் ஆயுள்வேத 

மருந்து (அநு.வை.); ௮ ௱௦0வ! ௦௦௱0௦பா0 

ற ஷூபங602 0 10 0166256585 ௦7 ௦ 

0108511446 00216 (சா.அக.). 

த.வ. அழுல்தணிப்பான். 

அக்கினிமந்தவாயு 

அக்கினிமாந்தம் 

//0/70772702-/24/ப) 

பெ.(॥.) செரியாமையினால் வயிற்றிலும், 

குடலிலும் வளி தங்குவதனாலேற்படும் ஓர் 

ஊதை நோய்; 8 0014௦0 ௮660 டூ 6 

0ா6$61106€ ௦1 02565 | 16 218 வாவ. 

1 8159 றவற 1௦ 1௨ 182௦0 ௦7 

6 ஷாரகா(6 ௦7 16 5102௦4 80 1116 

11251 1-5, //௮1ப/2! 200/50605/9 (சா.௮க.). 

கு.வ. அழல் ஊதை. 

அக்கினி 4 மந்தம் 4 வாயு 

[5/4 20/7/2த. அக்கிளி!// 

அக்கினிமாடன்' அபக, பெ. (ஈ.) 

நெருப்பினிடத்தில் விருப்பத்தை உண்டாக்கும் 

ஓர் இசிவு நோய்; 06115 ஈ௪ர்பாஉ 68410 ௮ 

௱௦ம்100 06816 0 ௱வா/க ரா ர்ரஉ. (1 

12ா12/65), 2 480௦4 ௩51715 (சா.அக.). 

த-வ. அழலிசிவு. 

அக்கினி - மாடனன்./ 

[574 247/5. அக்கினி/ 

அக்கினிமாடன்” ச்ட், பெ. (ஈ.) 
ஊரகச் சிறு தெய்வம். (மதி. களஞ். ॥/, 9); 

9 411/20€ 041. 

த.வ. அழல்மாடன். 

(அக்கினி - மாடன்: / 

[5ம் 40/7/2 *.அக்கின?/ 

அக்கினிமாதா ௮222) பெ. (ஈ.) 
கொடிவேலி; 8௨ 1ல் நர்/(6-11012160 
(௨0௮01, 27 பா02090 2)//2//09 (சா.௮௧.). 

த.வ. அமல்தாய். 

அக்கினிமாந்தம் ௮477272277, பெ. (.) 
செரியாமை நோய் (வின்.); 1010651140. 

“அக்கினி மாந்த.ம் சைகால் பெரிவுமலை 
(௦௫ல2:௧௦.557. 

த.வ. அழல்மாந்தம். 

(தககி - மாந்தம் / 

[57ம் 207/2 த. அக்கினி] 



அக்கினிமாந்தியம் 

அக்கினிமாந்தியம் ௮02772472௮), பெ.(॥.) 
வயிறு கோளாறடைவதினால் நீருஞ் சோறுங் 
கொள்ள வல்லமையற்று மாந்தம் ஏற்பட்டு 

அதனால் புளியேப்பம், வயிற்றுப்புசம், 
கழிமாசு வெளியேறாதிருத்தல் முதலிய 
தீக்குணங்களை யுண்டாக்கித் துன்புறுத்தும் 
ஒரு வகைச் செரியாமை நோய். 8 

௮0 ௦7 116 810௮0, ஷபிமார 
6 015002 ௦7115 ரபா௦்௦5 85 நுாாறவஈ/(65, 

5௦பா 0௨௦10, 0051102110 610, பெ6ீ (௦ 

1 5பரிரொ் பபலாப்டு ௦ றாறவா60் பபக்நு ௦7 

[6 0951710 1ப(௦6 0 1௦ (16 024ன0161 ௮௦14௦ 

௦ (6 0851௦ ராப5065, 440/௦ ஞ்50605/௪ 

(சா.அக.) 

த.வ. அழல்மாந்தம். 

[அக்கினி 4 மாந்தம்./ 

[547. ௪75த. அக்கினி] 

[மந்தம் 2 மாந்தம் 2 மாந்தியம்.] 

அக்கினிமானி அட்ச பெ.(ஈ.) 
வெப்பத்தின் ஏற்ற இறக்க வேறுபாடுகளை 
அளந்தறியுங் கருவி; 8 [ஈர ப௱ற வார் ம 
[6௦00 687 புலா121௦, ்ஊற௦ரொவற: 
(மளார்) (சா. ௮௧.3. 

த.வ. அழல்மானி. 

[அக்கினி 4 மாணி] 

[541. ௮9175 அக்கினி] 

அக்கினிமுகச்சிலந்தி ௮///077ப92-0-0//470/ 
பெ.(ஈ.) அக்கினி பாதச் சிலந்தியைப் போன்ற 
ஒரு வகைச் சிலந்தி; 8 ர ௦1 ட/51ாா0 
501 ௦4 16 8060165 ௦8 24/௦0 : 
6 ரு 01477872௦6 16 1௮4 (1௦ 56௦ 
லவ 16 00150௦ ப6 1௦1016 1ஈ 115 0௮06 
1516௨0 ௦7 1 (6 1608, விட 65 வால 
1பாரக60 வர்ர உ ௦ப௩60 ௮4 ார்௦௮1460 27 
ய் ஒள்லாரிடு, 16 ௮ ஐ01௨௦ 1௮10, ௨0/௮0 
பாற 65 8 கொலு 0010பா1655 ௦15000 ப5 
[1 ப10 எரர் 6 1௨௦160 1071௦ 6 00/6௦ 

அக்கினிமூலம் 

ங௦பா060 நூ 16 ௮, 8 8060165 04 80/02 

(சா.அக.). 

த.வ. அழல்முகச்சிலந்தி. 

(அக்கினி மகம் சிலந்தி. / 

57 ௪272த. அக்கினி / 

அக்கினிமுகம் பன, பெ. (ஈ.) 
1. சேங்கோட்டை: 16 ஈபம் ௦7 1/6 1416-1206 1626 

௦8ப59 61/515 ௦ 11௨ விவா; ஈகா 

பர-5௦௱1௦810 ப5 231௨௮௦௮0/ப௱. 

2. சித்திரமூலம்; 8 பிலார், (76 0௮1% ௦7 வர்ர 

ாங்லா௮்16ீ ௮015 85 ௨ 4௨510940௦0; [6அ01401- 

ிய௱ா௦09௮௨௦ 2ஆ1வா(௦8. 3. கார்த்திகைக் 

கிழங்கு; 6 1001 07 ௨ ிலார், பர்ர் ௨15௦ 

0055685885 ரிகா 611510 நா௦னர்(௨5, 

03/01/0599 5ப06௨159 (சா.அக.). 

த.வ. அழலமுகம். 

[அக்கினி -- மகம். / 

/5/0.௮9/2 த. அக்கிணி] 

அக்கினிமுகலவணம் ௮/-/ர7ப92-/௪0௮0௮), 
பெ.(ஈ.) சித்திரமூலம், சிவதைவேர், இந்துப்பு 
முதலானவற்றைப் புடமிட்டுச் செரிமான 
ஆற்றலுக்குக் கொடுக்கும் ஒரு மருந்து 
(அநு.வை.); 8 600௦ பாஈ0 ௦4 5911 ஞர்20150 
௦ 615191 10௦1 ௨0 ப்ரட் 1௦௦. ௨௬0 ப560 
1௦ ௦௦110 010651107 (சா.அக.). 

த.வ. அழல்முகவுப்பு. 
/அக்கிணி - மூகம் - லவணம், / 

[5/1 சராத. அக்கினி, 5/4. ஸதா 
க. லவணம்,] 

அக்கினிமுகி ௮/7 பழ பெ. (ஈ.) 
சேங்கொட்டை: வா /9 ஈபர் (சா.அக.). 

த.வ. அழல்முகத்தி. 
அக்கினிமூலம் அறி, பெ. (ஈ.) 

1. அக்கினிமுகம், 1 பார்க்க; 8686 அவ் 
'7724177. 2. பெருங்குடலின் கீழ்ப் பகுதியில் 
தங்கியிரா னின்ற சூடு அல்லது வெப்பம் 



அக்கினிமூலவாயு , 25 அக்கினியா சயம் 

அதாவது வயிற்றுத்தி (மூலாக்கினி); (1 
ர ூ்0ிா௦0ு) 6 வாற! டார 810060 பட 

0 1௦0960 1ஈ 16 0650௨00௦௦௦; (6 

ளு ௦0னா௦ [291 ௦4 16 18106 ஈர் 65. 

3. பரியன் (அபான) வளியின்னிமித்தமாய், 

உடம்பின் சூட்டை உட் கொண்டிருக்கும் பாலகம் 

(மூலாதாரம்); (1-0 80௦1௦0) 16 580784] 

016ப5 5பழ00560 (0 06 ௦0 ௦7 1௦ 

்ளா௦0ன/௦ ௦ம் ர உபராாக ஷ்ணா; 

1691 (8௦ ப0ர் 16 8014௦0 ௦7 808ாக (006 ௦7 

௨ 10 எ1வ வாக ஈ 16 ஷு) (சா.௮௧.). 

அக்கினிமூலை பாம பெ...) 
தென்கீழ்த் திசை; 1௨ 5ட் பலரா, 85 பா 

192 9பலாவ/வா5//ற ௦7 கரா. “அக்கினி கூரை 

இரங்குள் (மூச்ச, சாந்தி. 8) 

த.வ. அழல்மூலம். 

(அக்கினி -- மூலம் / 

[5/0 202/72த. அக்கினி] 

அக்கினிமூலவாயு ௮077220௦௮0, பெ.(ஈ.) 

ஒலிப்புடன் கழிந்து, கிறுகிறுத்த வயிறு த.வ. அழல்மூலை. 

வலித்துளையும் போது மலத்தில் அரத்தம் £்துக்கினை? 4 மூரலை../ 

கலந்து விழுந்து, வலங் குன்றி, முகம் வேறுபட [5/ம் சழாமத. அக்கினி] 
வெளுத்துக் காணும் ஒர் ஊதை நோய்; ௮ 
0/56825€ 081௨௦1ன1156௨0 4 ரர௨0பவார் 

6/20ப81/௦ 07 810015 ரா வான் 01௦௦0, 

அக்கினியன் அண்நற்சர, பெ.(ா.) செவ்வாய்; 

௮5. “பயனக் கிணியன் (சாதககிர். 8) 

௦பயார 00/௦ ற2115, 0104011௨95, த.வ. அமலன். 

0௦01655136 1அ1பா6 ௦4 88! 610. 11 15 [5ம் ழ் 25. அக்கினியன்.] 

ஈ௮1!60 நு ௦௦0 122ம்பா வா் வாகள/௪, அக்கினியாசம் அண்டிசீக, பெ.(ஈ.) 

561160 01069 (சா.அக.). 1. பித்தப் பை; 16 62 878060 165/௦ 10 
த.வ. அழல்மூலஊதை. [6 016 ௦ 1௨ பார 5பாரக06 ௦7 1௨ ஙா, 
[அக்கினி * மூவா 9௮॥ ௦௨0087. 2. செரிமான நீருக்கு உறைவிடம்; 

[545. சழாட்த. அக்கினி: 61. பச [16 5621 ௦71 02511௦ [/ப/௦௫ 1.6., 8102௦. 

3. சீறுநீர்ப் பை; 11௨ ௱ஊ௱௱மா8ா6௦ப5 890 

கிள 565 85 ௨௭6௦ ௨ங௦ா ர் 16 பார்ர- 

௦1௮004 (சா.அக.). 

த.வாயு,]] 

அக்கினிமூலி அடம் பெ. (ஈ.) 
1. கற்றாழை; 3 ௮1 1௦௱௱௦ 1ஈ0்/௮ா ௮௦௦ - 

4/0 00/0௮. 2. அக்கினி, 1 பார்க்க; 866 அ000/ | அக்கினியாசயம் அட்_-:௪௦௮௮77, பெ. (ஈ.) 

(சா.அக.). 1. சற்றொப்ப 12 விரற்கடை நீளமிருக்கும் 
த.வ. அழல்மூலி. இரைக்குடலோடு சேர்ந்திருக்கும் சிறிய 

பதுக்கிணி - தூவி] குடலின் முதற்பகுதி; 1176 11751 ௮1 ௦7 (௦ 

[9/6 சரத. அக்கினி] 8௮ ராரா ௦ 211 0ூ/101௦ப5, 

1 15 800பர் 12 110215 02801 100- 



அக்கினியாடன் 

0ப௦0௨ப௱. 2. உடம்பின் உறைவிடமான 

பித்தப்பை (பித்தாசயம்); 116 06£-809060 

௱ளுமாவு௦௦ப5 8590 பா ௦ 0ம் (006 ௦7 (௦ 

1, ௦ொ951பர0 1௦ 1258௩௦ 10 6 046- 

35 (௫௨004), மளா௦0ன௦ சோர் 1 (௦ 

34/51 (சா.அக.). 

அக்கினியாடன் சண்ட சர, பெ.(.) எட்டி 

51௫௨ 166, 5100011035 

000177/0௪ (சா.அக.). 

மரம்: 

த.வ. அழலாடன். 

அக்கினியாத்திரம் அ்ர்ற்சிப்ரகா?, பெ.(ஈ.) 
தீயைக்கக்கிக் கொண்டு செல்லும் அம்பு 
(வின்.); 8௦௨ சார்பு 116. 

த.வ. அழலம்பு. 

(அக்கினி 4 அத்திரம்,] 
[5/4. ௪2/௮௭. அக்கிணியாத்திரம்] 

அக்கினியாகானம் அப) 202௮), பெ. (7.) 
அங்கியாதானம் பார்க்க: 565 2/1௮்1- 
202/72/77. 

[அக்கினி - அதனம்./ 

[52ம் ௮9/0/*9-0/72725த. அக்கிணியாதானம்.] 
அக்கினியாராதனைக்காரன் அட) 

4720ொகட்ட்கிாமற,. பெ. (ா.) தீக்கடவுளை 
வணங்கும் பாரசீகன் (பாண்டி.); 087566. 95 
௦ 16. 

த.வ. அழல்போற்றியன். 

26 
அக்கினியுப்பு 

[அக்கினி - ஆராதனை -காரா்.] 

[5/6.2ம/ 2720101425. அக்கினபோராகனளை.] 

அக்கினியாள்வோன் அட்)-அ/ம0, பெ.(1.) 

உடல் வெப்பத்தை ஓரொழுங்கிற்குட் 
படுத்துவதற்கென மூளையிலமைந்த ஒரு 

பொருள்; 8 ஊாராஈனா௦6 014 ஷு 505106 

ப ்டீமாலா10 ர 0 ௦ 0௦௦ ஈர், 

ப்ள யாய! (சா.அக.). 

த.வ. அழல் ஆள்வோன். 

/அக்கின??- அ ள் கோரர்..] 

[$/07. 2077/த. அக்கிணி] 

அக்கினியாளுமுறை அட -சிங்பராயான] 
பெ.(॥.) உடம்பினிலுள்ள சூட்டைக் 
கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தல்; [69/20 ௦ 

௦1௦! 16 6௦0147 (உராறனாகர்பா6, 

77௨1101801/௦ (சா.அக.). 

த.வ. அழலாளுமுறை. 

[அக்கினி அ ரர.ம்-முறை..] 

[5/4 ௪272 அக்கினி] 

அக்கினியிணக்கம் ௮௮0)? பெ. (ஈ.) 
உடம்பினில் தோன்றும் தீயளவ, சம 
நிலையடைதல்; (6 ஈர ௮01 ப௱ ளர் ௦0117௦ 
௦௦041 கர்பா6, 7௮7௦124/5 (சா.அக.). 

த.வ. அழலிணக்கம். 

(அக்கினி - இணக்கம்] 

[5/0 ௪ராமத. அக்கினி] 
அக்கினியுப்பு அபோப்ட்பமம௦ம, பெ. (ஈ.) 

1. வெடியுப்பு; ௮ 40 ௦7 69/6. 11176-001855/பரா 
4216. 2. ஆறாங் காய்ச்சலுப்பு:; ௮ ஈ௮(1ப௦ 
ஊன் ௦7 001966/ப௱ ஈத - ஈர 
00185506. 3. பூநீரினின்று காய்ச்சி யெடுக்கும் 
ஐந்தாங்காய்ச்சலுப்பு; அ ர் ௦7 5௮11 5௦1௦0 
9௭0 114960 74/6௨ பாவ 1ஈ 16௪ 00௦பா56 ௦7 [6 
61180110 7௦ (௨ *ப]1ஏா!6 ௮1. 
4. தலையோட்டி னின்று உருவான ஓர் உப்பு; 8 
8ப0ஊ௱5116 1 ப5௨0 1௦ 08௦140 ௮ 
0 ௦7 5வ( லர்௭௦(௨0 10 16 ஒவர ௦74 (௬௨ 



அ க்கினியுபாதை 

1௦081ப5. “அண்டமதான அக்கிறியுப்பை 

கண்டறிபா£கள் காசிளிமூடா பிண்ட மதிரி 

பிறந்தது காணார் சல், டகாசீ மோ 

சாசங்திரம் பாரகம்க “(சட் குத். (சா.அக.). 

த.வ. அழலுப்பு. 
[அக்கினி - உப்ப] 

[5/7 2417/2த. அக்கினி] 

அக்கினியுபாதை அப்பம்) பெ.(ா.) 

தீயால் நேருங் கேடு (இ.வ.); பரு ௦ா வோொக0௦ 

௦116 (சா.அக.). 

த.வ. அழற்கேடு. 

[5/0ம2211/ம.201722த. அமக்கிணியுயாறதை.] 

அக்கினியோகம் அந் 29௮7, பெ. (ஈ.) 

நன்றல்லா காலம் (சூடா. உள். 32.); 

11 3ப501010ப5 ௦00/ப0்ா ௦7176 474 வரின் 12 

4 0111௨ ௨௦ 412., ௦ 6ம் ௦ ௩4௦ஈ., (௦ 

ம்ப. ௨814 ௦1/4/60., 6ம் 

படிக 10்ொர்.5 1114௦1 5ல், 1௦ 

121௦ பா. 

த.வ. அழற்காலம். 

[5/6 20/7/- 1092-5. அக்கிணியோகம், / 

அக்கினியோத்திரம் ௮002747277, பெ.(॥.) 

காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில், தீ முதலிய 

தெய்வங்களைக் குறித்துச் செய்யும் 

வேள்விச்சிறப்பு (தக்கயாகப், 112, உரை.); 

58011106 1௦ &01/ ௮00 0 வா ௦ 04/25, 

பா் வு ரா வார வளர. 

த.வ. அழல்வழிபாடு. 

[5/4 அழாட்ட522த. அக்கினியோத்திரம்.] 

அக்கினிரமமந்தினி ௬௯/4777௪-/727010 

பெ.(ஈ.) தழுதாழை; 8 ஈ௱€0/0வி 84பம், ரா 

(/௪, 02௦0௭ா0௦௱ஈ ௦௦1065 (சா.அக.). 

அக்கினிரசம் அபப்ப்சசச, பெ. (ஈ.) 

1. இந்திரகோபப் பூச்சி; 9 160 0010பா60 115601 
யா௦ஙாற 95 1௮0 11; 44 பர2/௪ ௦00/061712//5, 3 

௦012551760 ஈ௮ரபாவ! ரொப05 0650110660 ॥ஈ 16 

வா 0ல்! 5006 ௦ 90௦௦ பா% ௦7 116 

27 அக்கினிலிங்கம் 

01991 ப5ளிபா5 ரா றக. 2. பொன்; 

0010. 3. தீத்திறம்; ராப/6ா௦6 ௦1 1116. 4. பாசக 

நீர; 0௨5410 1ப10 (சா.அக.). 

த.வ. அழற்பூச்சி. 
[5/4 ௮0/7/*/2522த. அகிகிளிரசம்] 

அக்கினிரணம் ௪//4/௮7௮77, பெ. (7.) தீப்புண்; 

ஊரர்ர்பரு 080560 ர6 ௦ ருக் யாக 

(சா.அக.). 

த.வ. அழற்புண். 
[57ம் ௮07/7 /2122த. அக்கினிரபம்] 

அக்கினிரோகணி அம 2, பெ. (ஈ.) 
1. அக்குள் கட்டி; 8 5பற0பா௭ர/6 லயி/கரு ௨0; 

9௮0 ராரிவா௱ல்௦ரு ஙா ரா 1 வா௱- 

0௫. 2.  சுரத்தினாலடிபட்டு உடம்பு 
இளைத்தவர்களுக்கு அக்குளில் கட்டி 
யபுண்டாகி நெருப்பைப் போல் எரிச்சலையும், 
சதை வெடிப்பு, மயக்கம், முதலியவற்றை 

விளைவிப்பது மல்லாமல் சில சமயம் 

ஏழு நாளுக்குள் சாக்காட்டையுண்டு- 
பண்ணுமொரு நோய்; 3 4/6நு 121 ௦௦18010065 
98/0௦ 015688 08801௭1560 பு 1 வள, 

றல், ஒங்னரார ளீ1௨ ஐவிகரு ழ் லா; 

சொர்யா லார் ௦5, ஈ றாலநு ௦4 ௦86565, 1 

ரஷ ௨௭0! 24, 2ப0௦7/0 0/20ப2 (சா..அக.). 

த.வ. அழல்நோய். 

[$/்௮27/-702722-த. அக்கினிரோகணரி] 

அக்கினிரோகம் ௮///7272/77, பெ.(.) 1. ஒரு 
வகைக் கண்ணோய்; 8 (00 01 8/6-01566256. 

2. பித்தநோய்; 61105 0186956 (சா.அக.). 

த.வ. அழலி. 

[5/5 ௮07/- 10922 த... அ௮கீகிணிரோகம்,]/ 

அக்கினிலிங்கம் அட்//ரஏ2777, பெ.(1.) ஐந்து 
குறி (இலிங்கங்)களுள் நெருப்பு வடிவிலான 

திருவண்ணாமலையில் உள்ள சிவக்குறி 

(சிவலிங்கம்); ///792/77 ௦1 111௦. 

த.வ. அழல்தாணு. 

[5ம் ௮40/-/17422-த. அக்கினிலிங்கம்/ 



அக்கினிவகை 28 

அக்கினிவகை அரகர பெ.(ஈ.) 

மருந்தெரிக்கும் திட்டம் அல்லது எரிப்புத் 

திட்டம்; 6080101655 00 பபொாகரேூ ॥ா 

சொனார் 116 0பவார்டூ ௦7 ௩224 ௨0 பா60 

1௦ ௦பாரா0 10: றபாழ௦565 ௦074 நாஉறவாா0 

60/05 (சா.அக.). 

த.வ. அழல்வகை. 

[அக்கினி - வகை.] 

[5/1. 29/72 த. அக்கினி] 

கு 2௮௯௧. 

அக்கினிவாணசிலந்திக்கடி அ/ட௮௮- 

௦2/௮0/2107 பெ.(॥.) கடிவாயில் 

எரிச்சலையும், சுரம், மயிர்க்கூச்சம், 

உடம்பெரிவு, குருக்கள் ஆகிய குணங்களையு 

முண்டாக்கும் ஒரு வகைச் சிவப்புச் 

சிலந்திக்கடி; 8 0115 ௦4 11௨ £6௨௦ 5ற60165 ௦7 

5௨ ௱வா((60 டு ௨60015 0856 ௮0 

பாரா 8805974௦, 84 11௨ க7460/60 றவர், 
1011060 ரே 16, 0ர்ற!12110, 8௦ 

6பாட105 0 றப5(ப65, ॥ஈ 6 0௦0 (சா.அக.). 

த.வ. அழல்நிறச்சிலந்திக்கடி. 

அக்கினிவர்த்தனம் 7172௮2 /772-17-17// 
பெ.(ஈ.) 1. வயிற்றுத்தீ (உதராக்கினி)யை 
மிகுதிப்படுத்தும் மருந்து; 8 8 ஈப!8ார 
116௨80 (6 01025046 ௦௦௫ 0 ல்) 
06 *பா௦4௦வ! 8௦/7நு ௦4 1௬6 54௦௮0. 
510806. 2. ஒமம்; 157௦05 ௩௦ம். சோபா 
2௦004/0ப௱ (சா.அக.). 

த.வ. பசித்தூண்டி . 

[5*1.௮2/-/௮072722த.அக்கினி ஈீத்தனம்] 

அக்கினிவாகம் அ௦0டசசச௱, பெ. (ஈ.) 
1. புகை; 51௦166. 2. ஆடு; 51166 (சா.அக.). 

அக்கினிவாகனம் ௮////௦272௮௱, பெ.(ஈ.) 
1. வெள்ளாடு; 0௦. 2. ஆட்டுக்கடா; [16-00 
(சா.அக.). 

த.வ. அழலூர்தி. 

அக்கினிவிசர்ப்பி 

அக்கினிவாகு அர்ரசிசப, பெ.(ா.) 

அக்கினிவாகம் பார்க்க; 8566 ௮4/74429௮/77 

(சா.அக.). 

அக்கினிவாதம் ௮/0௦22௮7, பெ.(॥.) 

செரிமான நீரால் ஏற்பட்ட (வாத) வளிநோய்; ௮ 

பார் ௦7 0851110௦ 0/56856, 02507௪/0/௮ 

(சா. ௮௧.). 

த.வ. அழல்வளி. 

[5/0 227/7 2122 த. அக்கினிவாதம்] 

அக்கினிவிகாரம் அட்டா, பெ.(.) 

1. உண்ட உணவுகளை வயிற்றுனுள் பக்குவம் 

செய்வதற்கேற்ற செரிமான நீர் 

கோளாறடைவதனால் உண்டாகும் நோய்; 8 

056856 08560 0 085110 0150108215, 

7௮507/0/81. 2. செரித்தற்கான தீயளவு 

வேறுபாடுகள்; 16 ௦18௭௦6 ॥ஈ 17௨ 019௦5144௮ 

190ய1ட.. 3. பித்தக்கோளாறு; 01105 0150106915 

(சா.அக.). 

த.வ. அழல்திரியு. 

[5/௪ 2த.அக்கிணிவிகாரம்] 

அக்கினிவிசர்ப்பி ௮௦072௮:௦௦/ பெ.(1.) சுரம், 

வயிற்றாலெடுத்தல் (பேதி), நீர் மற்றும் 
பசிவேட்கை, அயர்வு, கக்கல், மயக்கம், 

உறக்கக்கேடு, உடம்பில் சில இடங்களில் 
நெருப்புக் கொப்புளங்களைப் போன்ற கொப்புள 
எரிச்சல் கண்டு அவ்விடங் கறுத்தல், 
மற்றவிடங்களில் நீலம் அல்லது செந்நிறமுண்டாதல் 
முதலியவற்றை உண்டாக்குமொருவகை படரும் 
தன்மையுடைய தோல்நோய்; 81 80ப(6 506011௦, 
16மரி6 015688 ரப் ரரி ௦ 1 
௮4, 8000018160 6 ௨ எப ௦7௮ 11உநு 
8௦10 ஈபாாபொர ௨௦௨ ௮1 ௦71 176 60௦௫, ௨௭0 
9 ற€பபலா 01ப6 ௦01௦பா 1 ௦ (6, 1 
3/0 26-றபாடு/௮, (ரக, ௭௦௦0, 
றொரு 8௭0 (6 ௦2௦016150௦ 2ல் வார் 
91/61 ளிொ€0 வாரு பட 6814. 115 ௦7 
9 $மா6200 ஈஎர்பாடி, 51 சீபாப்௦ரு ராடி, 
ட்ூ5/06/25 (சா.அக.). 



அக்கினிவிடபாகம் 

த.வ. அமழல்படர்த்தி. 

[5/4 ௮972: ௮0த. அக்கிணிவிசாப்8] 

அக்கினிவிடபாகம் அ்பறட்பிரச்ச்சரவ, 

பெ.(1.) உடம்பில் நஞ்சு ஊடுருவி, அரத்தம் 

முறித்து, அதனால் வளிமுதலா எண்ணிய 

இரண்டு மிகுத்து, வயிறளை தல், கக்கல், 

கோழை, அயர்வு, வாய்நீரொழுக்கு, வீக்கம், 

புரட்டல், உடம்பு மெலிதல், இருமல், பக்க 

நோய் முதலியவற்றை உண்டாக்கும் உடம்பின் 

நிலைமை; 8 ௦01/௦ ௦716 6௦ஞ் 1 கர்ர்ள் 

பு பெலர்டு ௦4 1௧ 010௦0 1/5 விரனா௨0 ரூ 0௦ 

16850 01 1௨ றா662ா0௦ ॥ா ம ௦4 ௮ 00150 

001601௨0 ஈர 16 நூலா. (15 லார் நூ 

[6 1௦/௦8/4710 நூறாக - 6௨5௦ ௦07 

பற௦பா5 ர 1௨ நூ, வா் ஈயாம்பா0 

௦186 11 16 510020, ௩௦௱ய0, 521௪1௦, 

5/9, 250658௭௦55, ௭௦124௦, 0௦ப0, 

வு ௦ாற்உ51065 வாம 80 0. [* ப5பவிடு 

(எா௱ாா24165 1 068474 - 8௨/80 ௦4 [0வா/௪ 

(51௦௦0 20150ர10) (சா.அக.). 

த.வ. அழல்நஞ்சம். 

[அக்கினி - விடம் - பாகம்] 

[$707. ௮4/7/ - 5622 த.அக்கினிவிடம்] 

பகு 2 பாகம். 

அக்கினிவிடம் ௮07, பெ.(ா.) அதிக 

வெப்பத்தினால் குருதியோட்டத்திலோ 
உடம்பிலுள்ள வேறு உறுப்புக்களினாலோ 
ஏற்படும் நஞ்சு; ௮1 1௦06௦ 5ப651௮06€ 1௦௨0 

1௨01௦௦0௦௮௩ பள 0 ரவா ரா 

ய்6 0௦ரங் ரவர், 7௦0௦0) (சா.அக.). 

த.வ. அழல்நஞ்சு. 
/5706. ௪0/7/ *- 5௪5 த. அக்கினிவிடம்] 

அக்கினிவியாபகம் அ014பந்20௦௪7௮/77, பெ. 
(1.) வெப்பம் பரவுகை; ரொர்பவா0 ௦74 28, 

7/121710047ப5/0/ (சா.அக.). 

/5/0ம௮7/7/110:292022:5. அம்.கினி கியாயகும்] 

அக்கினிவேசர் 

அக்கினிவிரணம் ௪//ட்டர்சாச, பெ. (ஈ.) 
1. தீப்புண்; ௮1 ॥ஈ/பரு ௦ ௦ 0௦0 0௪ப560 ௫ 

1|[6-டபா5. 2. சூடிட்ட புண்; 08பர்2ா1560 
4/௦யா0 (சா.அக.). 

[5/0 2077/ - 2122 த.அக்கினிவிரணம்] 

அக்கினிவிருத்தி அட்டர்ப் பெ.(ஈ.) 
1. வயிற்றுத் தீியளவு மிகுகை; 016856 1ஈ 116 
0106251146 ற01னா ஈாறா௦:௨0 0106251101. 

2. பசி மற்றும் வயிற்று ஆற்றலை யுண்டாக்கும் 

மருந்து; உ ௨0/06 [24 01165 16 8004௦ 
௦1 8ுஈ0் 51௨014 வா5 1௨ 510௮௦4, 

510/7720//0 (சா..அக.). 

[5/ ௪ர/* பிக. அக்கினிவிருத்தி] 

அக்கினிவெள்ளை ௮0௪/௮) பெ.(ஈ.) 
கேழ்வரகு வகை (விவசா. 3); 8 8060195 ௦7 

20/. 

அக்கினிவேசசம்மிதை ௪//ர4:௪2௪- 
௮/௮ பெ.(ஈ.) சரக சம்மிதையென்னும் 

ஓர் ஆயுள் வேத நூல்; 8॥ ஷூபாு௨01௦ 500800௦ 

௮20 0௫௮/4 52 (சா.அக.). 

அக்கினிவேசர் ௮22 பெ. (ஈ.) சரக 

சம்மிதை என்னும் ஆயுள் வேத நாலையியற்றிய 

முனிவர் (ஒர் இருடி). இவர் ஆத்திரேய 
முனிவரின் மாணாக்கர் அறுவருள் ஒருவர். 

ஆத்திரேயர், உலகத்தாருக்குதவும்படி ஆயுள் 
வேத நாலை இயற்றவேண்டிக் கயிலையில் 

நடந்த மருத்துவக்கழகத்தில், அதிக முயற்சி 
எடுத்து உழைத்தவர். ஆத்திரேயர் வாக்கின்படி 

அவரது மாணாக்காகளறுவரும் 
தனித்தனியாக மருத்துவ நூல்கள் எழுத, 

அவற்றுள், அக்கினி வேசர் எழுதியது மிகவும் 

பொருத்த முள்ளதாகவும் பட்டறிவை 
யொட்டினதாகவுமிருக்கக் கருதி, 

முனிவர்களால் அதைச் சிறந்ததாக 

எடுக்கப்பட்டது. சரகசம்மிதை என்பது 

அக்கினிவேசரால் எழுதப்பட்டுப் பின்னா் 

சரகரால் வடமொழியில் திருத்தப்பட்டுள்ள 

நூல். இது சற்றொப்ப கி.மு. 1000 வருடத்திற்கு 



அக்கினிவேதனை 

முந்தியிருக்கலா மென ஊகிக்கப்படும்; 8 5! 
(வார்) ௦ 00160 உ ஷூப60(0 501006 
௦ ேி60 சொனால5 88௱ர்ர்ச்க. [1215 ௦06 ௦7 
16 5 ழபழரி5 ௦74 ன்ஷுவ வா்௦ 1௦06 றாள் 
வு 16 8வு(ரு ௦௦௱௱்5௨௮0 ௮0115 
ர வஅவு௨ றபபொர்பொ5 10 றபாற௦5௦5 0௦0 
1100 ஷுூபாங€0 1௦ 1/5 ௭௦10. 1 (5 
59/10 1921 ௨901 0௦7 16 *ங6 றபறரி5 ௦16 ௮ 
169156 00 ஈ௱601/006 ௨௦ 116 858065 
56162016௨0 (81 01 &1/658 295 16 ௦51 
0௮01௦3. 

14/5 86 8ப0560பலார்ரு ரா௦0ரி60் நு 
யானா, பாசோ ௦8௨ ரவா ( 06௦௨1௦ 
வொ லா 5 6001 15 பா0௦ப0ர60டு (6 
௦51 ௭௦ ௮10 ௦௦ ப65 (௦ 66 1௨௦ 
௮1901௮160 60/௦௮! ௩௦1 (6 0௦55655910 
௦116 ௦௦௭ 1ரபப5. 116 1" $ வாவ் ௮0 
1 15 1௦1 ொ௱ர்ஷு வொ ௨1 புா௭் 0௧1௦0 ௦7 
6 ௦105 151௦ 1ம் ௨5 மார்ரா. 1 15 ஆ 

£௦ப9்டு 0௮0௦ப24601௦ 06 2 20௦014 1000 5.௦. 
(டா. 1460. ஈன.) (சா.அக.). 

அக்கினிவேதனை அட்டசீசசாக! பெ. (ஈ.) 
அக்கினியுபாதை பார்க்க; 56 1/2) அன் 
ப220/(சா.அக.). 

அக்கினிவேந்திரம் ௮00/க௭௮, பெ.(ஈ.) 
1. கல்லுருவி; ரொலுர்10 ௦ப%் 51076, 85 11௦0 17௦ 
௦18004; 020 இலார், &௱௱ாச 6௪௦௦78௮47௪. 
2. இலவங்கம்; ௦10௩6 (66. சேர௦ ரு ப5 
விப. 3. நீர் மேல் நெருப்பு என்னும் ஒரு 
பூண்டு; 6 00 வல(6ா ௦ வ/லர6ா-ரா௪, ௮ 17௩௦ ௦7 
௮, ௦/௦, &௱௱உஊா௱/௪௭4ஈ௱க௱/2 
765/0910//9 (சா.அக.). 

அக்கீகத்து ௮4௪/0, பெ.(ஈ.) 4. வழக்கை 
எடுத்துரைக்கை (57.1); 44லார ௦4 ௮ 
6856. 2. உண்மை: 1£ப16, 8௦. 

[0. /4/0சத. அக்க்குத்து:] 

அக்கீம் ௧), பெ.(ஈ.) மகமதிய மருத்துவன்: 
ரிய்வாறவோ 0௦00. ் 

(0. /௮ரஃத. அக்கிம்.] 
ஆக்கு ௮, பெ.(ு) உரிமை; பவ, 19ம். 

(0. 299:த. அக்கு.] 

30 அக்குரோசம் 

அக்குசு அ4ப2ப, பெ.(1.) 1. அக்கறை; 111௦௦5(, 
௦௦. “அவள் அச்குசோடு கே 
செப்கிறான்  (பே.௭.), 2. விரைவு; 0ப(௦1. 

அக்குசா மேலை மடிக்கு 00/லள்1மர1ம், 

[(. 4072252த. அக்குசு.] 

அக்குசை அய பெ.(॥.) துறவு பூண்டு 
வேள்வி புரியும் சமணக் கைம்பெண்; /21௮ 

001 - 850610. “நரல்கள் வாங்கும் 
அக்குசைகள் (திருவினை, சமணனரைக், 77, 

/5/ம். ௪4/522:த. அக்குசை.] 

அக்குப்பீளை ௮//0/-0-0// பெ.(ஈ.) கண் பீளை; 
ஈப௦௦-ற பாபா ப60னா0௨ ர ட 
(சா.அக.). 

[அக்கு பீளை] 

[5/4 ௮௭2த.அக்கு.] 
அக்குரன் அசர, பெ.(ஈ.) இடையேழு 

வள்ளல்களுளொருவன் (பிங்.); ஈ3௱6 ௦7 8 
10612] ரள, 006 ௦1 58 (௪௪/4 0.5. 

[5/0 ௪-7ப௪2த. அக்குரன்.] 

அக்குரு அயாம, பெ.(.) 1. விரல்: 1198. 
2. அகில் பார்க்க; 566 அர 

அக்குரூரன் ௮ம், பெ.(ஈ.) யாதவர் 
தலைவருள் ஒருவன் (பாகவத.): ஈ௮௱6 ௦7 ௮ 
320/9, 8 0/0166 8௮00 பாபி ௦4 7517௮. 

[5/1.௪-/70722த. அக்குரூரசச்,] 

அக்குரோசம் ௮440-2827, பெ.(.) கருஞ் 
சீந்தில்; 8 01806 ஏலா(ஷ் ௦7. சீந்தில்: ௦௦ 
௦6606, 44௨௭/5௦வ௱யா) 00701/79//பு ௮/5 
1170850072 007070//௪ (சா.அக.). 



அக்குரோணி 31 

அக்குரோணி அய; பெ.(ஈ.) பெரும்படை 

வகை; ரு 005150 ௦74 21,870 ௦௮11௦15, 

21,870 ௮615, 65,6010 100565, ௮0 

109,350 1001 5010/615, 80௦00010 1௦ 5. 

பெொ௦ா/௦5, [கா ஈடன் ரா0 

ரொ வாம்டி, 

[5/0 ௮4௪ப//0/த... அக்குரோணி] 

அக்குரோதம் ௪17007), பெ.(1.) காமப்பூ; 9 

11௦ ஙா நர்ரள் லு பலா, பேற!66 இலார், 

[679 ப/௮/2 1/௦ ௪//௪5 0.(017712111059௮ 

(சா.அக.). 

அக்கோடகம் ௮2௪9௮7, பெ.(1.) கடுக்காய்: 

லா 981 ஈபம் ரா ஈட றபர், 7வா௱ர்ா௮/௪ 

௦ில்ப/௪ (சா.௮௧.). 

அக்கோடிகம் ௮/6289௮7), பெ.(ா.) கருஞ்சூரை; 

8 01804 வாஸ் ௦71 உ பம், பெய்பம்!- 

2/2)/0/7ப5 ௦6/700//௪ (சா.அக.). 

அக்கோணி ௮7/ பெ.(.) பெரும்படை வகை; 

4851 காரு. “எழுப தக்கோணி புடமுள 

செங்குளம் “(இிரு ௨.1) சித்து, 43], 

[5/0. ௮5௪ப//0/-த. ௮அக்கோணி] 

அக்கோரம் ௮4௮7, பெ.(ஈ.) ஊசிக் காந்தம்; 

6 ௱க9௦ ௦006 ௦ ௦ பர்ப்0் எர்ாக௦15 

166018; 1௦80 8100௦, “வ 02/0 பர, 9 

லொட ௦7 ௨ றா௦4௦)006 ௮0 0௭௦00௦ 

௦1௦ (சா.அக.). 

அகங்கரம் ௪௪௮79௮௮7, பெ.(ஈ.) தன்முனைப்பு 

(ஞானவா. வைராக். 85); 5611-1046, ௨0௦05. 

[5/0 ௮0௮1-௪2. அகங்காரம்] 

அகங்காரக்கிரந்தி ௮2௪9௮௪-/-//௮௮) 

பெ.(ஈ.)மெய்ப்பொருள்களைத் 

தானென்றுகொள்ளும் செருக்குப் பிணைப்பு; 

அகங்காரிக்கிரகம் 

(05/02) '600-0௦ஈ0', 11௨ ௭ா92௮/௨0 51216, 

௦116 80ப/[ஈ ஊன் ர் ௦௦ரீபகல5 (6 1௮1412௦ 

க் நீ5வர். 

[51. ௪௮/22. அகங்காரக் 

கிரந்தி] 

அகங்காரசைதன்னியவாதி சரசா௮௮- 

5விவுநுககம் பெ. (ா.) உயிர்வளி 

ஆதனெனக்கருதும் 

கொள்கையாளர் (சி.சி. 2, 73, மறைஞர்); ௦06 

4/௦ 0105 14116 ர] 45 ௦௦06௦0 மர் 

227௪ யா 816 16 26015 ௦1 ௮/72/77-4272 

216 1௦ 500. 

முதலியவையே 

[5/1 ௮0௮77-2/2102142)271/20012 த. 

அகங்காரசைதன்ன ப வாதி] 

அகங்காரத்திரயம் ௮2-௮7, பெ.) 

புறநிலைக் (சிவப். கட்.) 

(தை சதவகங்கார.ம, ச272/குரியக.ங்கார.ம் 

கருவிவகை 

ய்தாதியகங்காரம் மூதவியன் முூவஹறக 

அகுங்காரங்கள் ( அபல). (௭௦ [பர ௦7 

2/௮/77-6272,  ப12., ௮/52/202௪//42720/77, 

/2/42/])/2/42/42/2/77, ,0/1/210/2/2/42/2/77, 

06 ௦1 11 01805 ௦ ப்பா பெ. 

[$7. ௮7௮7-22-௮௮ த... அகங்காரத் 

துிரயம்/] 

அகங்காரிக்கிரகம் ௪9௮/19அ/-/7௪7௮77, பெ. 

(ா.) பிறந்த ஐந்தாம் நாளில், குழந்தைக்குத் 
தீங்கு விளைவிப்பதாய்க் கருதப்பெறும் 

நாண்மீன்; 3 015688 85011060 (௦ (6 

௦௮ான்ப! ராரிபனா௦66 014 றாம் 51215, 1( 

211505 உ௱ஊ௦௱ ஷு 16ம் 

[0௪7௮-6207 7 0/0 த.அகங்காரக் 

கிர்] 



அகசாரசக்தி 32 அகடிதகடனாசாமர்த்தியம் 

அகசாரசக்தி ௮7௪-2௮௪-2௮ பெ. (ஈ.) ஒரு | அகசேருகம் ௪ரச5்பகா, பெ. (ஈ.) 
பொருளின் சுற்றெல்லையிலுள்ள பகுதி முள்ளந்தண்டின்மை; 116 ௦௦00914! ௨56200௨ 

அப்பொருளின் நடுவத்தை நோக்கி நெருங்கும் ௦716 50௮! ௦01ப௱, 71297௪1- (சா.௮க.). 

ஆற்றல் (இ.வ.); கோர்[0 1௮! 1006. அகசை ௪9௪2௮ பெ.(1.) 1. சிறுகல்லூரிச் செடி; 

[டட் சர்ச -சதனா கனத, அகசார சக்தி] ௮ ப்லங்த ற்ப ௦1 ஒலர, 15/77/௦07௮. 

த 2. மரத்திற்பிறந்த து; ௦௦ ௦4 116 1186 0 16௦- 

ச. சத்தி* 54௧ கனம] ௦௦. 3. மலையிற் பிறந்தது; 9௦ ௦ 
அகசிப்பிசின் அரசஃட்-௦, பெ.(ஈ.) ௦02160 11" 3௮ ௱௦பார்வா, ஐர்காரா௦ 1௦ 8 

ஒருவகைப் பிசின்; 3 80 071 ரபா (சா.அக.). ஈா௦யார (சா.அக.). 

அகசியகாரன் சச்சி, பெ.(ஈ.) 

நகைச்சுவையூட்டுபவன்; 165167. 

த.வ. நகையாண்டி, கோணங்கி, கோமாளி, 

பகடி . 

/அகிய-காரசம்..] 1. 

[5/. 42/2 அக சியம்).] 

அகசியம் ௮7௪3௮, பெ.(ஈ.) 1. பகடிக் கூத்து 
(நல். பாரத. இராச. 17); ஈர்௱/ரு, ரகா௦௨. 

2. ஏளனம்; !1010௦ப16, 51௦. 

1] ர் 

102 
௩ 2 77 

[570./129/௪2த. அகசியம்.] 

அகசு ௮2௪50, பெ.(.) 1. பகல் (சூடா. உள். 65): 
வெ 016. 2. இராப்பகல் கொண்டதொரு நாள்; 
வெபர் ஈர். 

அகடம் ௪ஏ௪ர௭ர,, பெ.(ஈ.) 1. நேர்மைக்கேடு, 
நெறிமுறையின் மை; 1ஈ/ப51௦6. 2. சூழ்ச்சி; 1101. 

[571. ௪-07௮/4722 த. அகடம்] 

அகடவிகடம் 2720-1௪௪7 பெ.(1.) 1. பகடி; [5/0 ௪4௮:௧. ௮௬௯.1 பற, பாப. 2. குறும்பு; நானாட, ஈ(5௦/. 
அகசேபம் ௪௪266௮, பெ.(ஈ.) கட்டுக்கொடி; 5: நுண்ணுத்தி; ௨0ப16 1116116௦(. 

8 06608, 60 ௩660, உவா ஈபால [5/4 ௮7௮/2-074௪/௪ த. அகடவிகடம்.] 
(சா.அக.). அகடன் ௪9௪௯௩, பெ.(ஈ.) மோசக்காரன்,. 

ஏமாற்றுக்காரன் (வின்.): 175௮008௭1௦ ப5 
061501. 

(57ம். ௪-ர௮௮௯௬ த.௮௯டஸ்.] 
அகடனம் ௪72௭௭௮, பெ.(ஈ.) 1. செய்யக் 

கூடாதது; 151 மாள் ௦8௦1 06 0௦௦, 
10055 11ப 2. குறும்பு; ஈட. 

[ட் 4-9/:௮/472-.. அகடனம்.] 
அஃடித்கடனாசாமர்த்தியம் ௪7௪/72-/௪/௪72- 
ம்ப பப பெ.(ஈ.) கூடாததைக் கூட்டுவிக்கும் வன்மை (வேதா.சூ.56, உரை); 11% ௦ 7601 106 10௦5510016. 



அகடியம் அகதி” 
அகடியம் ௪ரசஸ்2௮7, பெ.(॥.) முறையின்மை 

(வின்.); 121 வார்ட் [5 1 /ப51/06. 

[574 ௪77௪/122-த.. அகடியாம்.] 

அகணிதன் ௪௪௮௭௪௪, பெ.(ஈ.) கடவுள்; 0௦0, 85 

|௱௱ 683 பாக0(6. “தேவ முதம் வ மத.மி 
கணித (பெருந்தொ. 19.2), 

த.வ. வரம்பிலி. 

[$861. 292/7//22:த.. அகறிதன்.] 

அகத்மாத்து சசர்ரசர்ப, வி.எ.(௨0.) 
தற்செயலாய்; 09ப56/255]]/ ரூ ௦0வா௦6, 

பாலமு6௦(6014/. “அவளை அகஸ்மாத்தாய்ச் 

சந்தித்தேன் (இ...) 
உ ர்வ! த.அகத்மாத்து] 

அகத்துமாத்தாக ௪ரசராபா72//27௪, வி.அ. 

(203.) முன்னேற்பாடு இல்லாமல், 

தற்செயலாக; ௮0௦/08௨4௮1), ரூ ௦லா௦6, 

பால(€0(60ட. “தெருவில் அகத்தமாத்தாக 
தண்பைச் சந்தித் கேள் 

/அகத்துமாத்து-.ஆ.௬.] 

[5/7 ௮௪௪747 - த. அகுத்துமாத்த;] 

அகத்தியா ௪௪/2 பெ.(ஈ.) 1. அளந்தறியக் 

கூடா ஆழம்; பாரீ2௦௱௮ம16 855. 2. கடல்; 
0௦௦௮. 

அகத்திருத்துவம் ௪-ஏசர்ர்ப ப, பெ.(ா.) 
செயலின்றி நிற்குங் கடவுட்டன்மை (வேதா. சூ. 

47.); றட எப்பட பர்6 ௦4 1௦1 ளா ௮08ர். 

[54௩ ௮-2. அகத்திருத்துவம்.] 

அகதங்காரன் ௪9௪௦௪4௮௪20, பெ.(ஈ.) 

1. நலத்தைக் கொடுப்போன்; ௦6 வ்௦ 

651065 ஈவ், ௨ 6111-6510. 

2. மருத்துவன்; ௮ 013/5101வா. 

/அககமம்) - காரன்.] 

[5/1 ௮92092:த. அகத்] 

[காரன் : 5/௨] 

அகததந்திரம் ௪7௪௦-2702, பெ. (ஈ.) 

நிலைத்திணை, (தாவரம்) விலங்கு 

முதலானவற்றின் நஞ்சினால், மாந்தர்க்கு 

ஏற்படும் நோய்களையும் அவற்றைக்களையும் 
முறைகளையும் விளக்கிக்கூறும் நூல்; 31411௦ 

50180 1ர்/௦ (6275 ௦7 800165 80௧5 

4609619016, ராகா! 80 வாரராவ! 001805 

1000010௦00 

த.வ. நஞ்சறுப்புநூல். 

[5/61. ௪722௪/272” த. அகததறந்திரா்.] 

அகதம் ௪௪௦௮7, பெ.(॥.) 1. நோயின்மை; 
11260௦௱ ர£௦௱ 01/86856. 2. மருந்து; 8 
60/௦6, பர (650601௮1/) 8௱1/0016. 

3. நஞ்சு நீக்கு மருந்து; 311100௦1801௦ ப5 

[60 

[5/. ௮92022த. அகத்] 

அகதவேதம் ௪7௪229-ட2௦௭7, பெ. (ஈ.) 
1. மருத்துவ நூல்; ௱ா20/02/ 80/2௦. 

2. நச்சு முறிவைப் பற்றிக் கூறுமோர் ஆயுள் 
வேத நூல்; 8 ஆபா601௦ 808006 0640 

ரிப் தாவ ௮140௦165 10 001801. 

[5/7. ௮0202412022:த. அ௮குதமம். ] 

அகதன் ௪2202, பெ.(1.) நிறைநலமுடையான்; 
உ ௭௦ 18 1766 ரார௦௱ 0152856, 8 6௮11௩7 

௮. 

த.வ. நலவான். 

[5/1 2420/2-க. அகத-ன்..] 

அகதி! அரசம் பெ.(॥.) வீடுபேற்று நிலை; 1௨ 

0௮14 ௦7 581/814௦. “அடைநீதனை அகுதியை 
(போரு. மழு. 7773). 

[5/0 2-9. அகதி] 

அகதி” 27201, பெ.([1.) மரவகை (மலை) (வின்); 

டம. 

[51. -920/2:௧. அகதி] 

அகதி ௪௪௭ பெ.(ஈ.) இயற்கைப் பேரிடர், 

அரசியல் நெருக்கடி இன்ன பிறவற்றின் 

பொருட்டு தம் சொந்த நாட்டிலிருந்து பிற 

ட 



அகதி” 
நாட்டிற் குடிபெயர்வோர்; 06 411௦பர 

£680பா065 116005, 0651/1பர்6 965௦. 

த.வ. வழியிலி, ஏதிலி. 

[$/7. 2-921த. அகதி] 

அகதி” 292014 பெ.(ஈ.) 1. பெண்ணோடு 

இணைந்து வாழாமை-சேராமை; ௦1 

௦௦0800 கர் க ஙா. 2. நலிந்தோன், 

வலிமையற்றவன்; 8 14/68 ௮. 

[5/0 --92022::த. அகதி] 

அகதிசேத்திரத்தார் ௪7௪20452௪2, பெ.(.) 

மேலுகத்தில் வாழ்பவர்களில் பெரியவர் 

(தக்கயாகப். 352, உரை.); 0616511515 /0 

லா 1௦56 0116 84210௮. 

[5/1.2-9௮//7/55/22த. அகதிசேத்திரத்தார்.] 

அகதேசு ௮92050, பெ.(ஈ.) நோய்நொடியில் 
லாதவன்; 06 5-௦ (5 1766 11௦0 01668565. 

[571. 202022த. அகதேசு,.] 

அகபார் ௪9௪௦௫; பெ.(ஈ.) செய்தி (57.1.) ௮௩5. 

[.. ௮8ம்22:த. அகபார்] 

அகபாலம் ௪9௪௫௮௪, பெ.(ஈ.) தலையில்லாத 
அழகற்ற தோற்றம்; 8 ஈ௦5167 வர் வர்ல ௦ 
௦066 858006 ௦4 ஈலா/பா-4லா/பா. 

அகம்பம் ௪9௮76௮, பெ.(ஈ.) ஒரு செய் நஞ்சு 
(கற்பரிபாடாணம்) (வை. மூ.3; உ ஈர 6௮] 
00150. 

அகம்பனம் ௪9௮1௪௪, பெ.(ஈ.) மூச்சுத் 
திணறுதல்; 8ப$088/௦ ௦41௨ 1௮1*பாக௦ு 
கோ 106 1பா05 816 060160 ௦7 வார, 
5ப1100911௦. 

அகம்பிரமம் ௪7௮-௦௭௮, பெ.(ஈ.) 
1. செருக்கு; 5617-1 ஈ0௦ர்8ர௦௨. 2. திமிர்: 106. 

[ர் ௮/௮ மசத. அகம்பிரமம்,] 

அகம்பிரமவாதி 294777-01௮72-/201 பெ.(1.) 
தானே கடவுளென (பிரமமென் று) 
வழக்கிடுபவன் (வாதிப்பவன்); ௦7௨ 8௦ 15105 

அகம்மியாகமனம் 

[21 51115 நோலா 8ு, கவ்வ. 

[81. ௮7௮ * றாரவாச * 20172 த. 

அகம்பிரமவாதி.] 

அகம்மகியாகமனம் ௮7௮/77/77அ2]:24:2/772,7௮/77, 

பெ.(1.) 1. விலைமகளை விரும்பிச் சோதல்; 

௦௦% 80 பா் 2 றபட/௦ ஙு ௦ 9 

0ா௦51/1பர்€. 2. பிறன் மனையாளைப் புணர்தல்; 

1௦14 ராங்கா௦்பா56 மர் உ௱ளாா60 ௦றலா 

(சா.அக.). 

[51. 2-9௮7/240214722த. அக.ம்மகியா 

க.மன.ம்.] 

அகம்மியகை ௪ரசாாந்சச௮ பெ. (ஈ.) 

1. கண்டவனோடு கூடிக்கலந்தவள்; 3 ஈா2ா1௦0 

கொல ண் 25 30 11101 ॥ஈர்சா௦௦பா56, வா 

20ப!161655. 2. விலை மகள்: பாாா௮ா/௨௦ 

16௮16 9பரிடு ௦11௦1/௦214௦ (சா.அ௮க.). 

/5/4. 2-9௮77)/2-த. அகம்மியகை. ] 

அகம்மியம் ௪ஏசாாந்27, பெ.(ஈ.) 1. அணுகக் 
கூடாதது; 6 பா8றா௦80்16, ௮ம் ப்ர 
(5 101 141௦ 66 80றா௦80௦0. 2. அறியக் 
கூடாதது; பய் 1௦௦௦613016, 

॥௦௱௭ 51016. “ிரத்தியக்ராதி மீரமாண 
சதட்டயங்களிலுாம் அகம் பாரகுரை மப “(கி.கி 

அளவை 7 சிவாக்., 3. ஒரு பேரெண் (பிங்.); 
6 1௦580 பெொரர்!|1௦75. 

[5/4. 2-9௮/71/22த. அகம்மியம்] 

அகம்மியா ௪7௮77-ஈ7:2 பெ.(1.) விலைமகள்: 3 
0ா0511ப16, ௨ ஈ௮௦். 

/57ம். 2-9௮77 )/2722:த. அகம்மியா./ 

அகம்மியாகமனம் 292/7771//2-2/772/74/77, 
பெ.(ஈ.) தகுதியற்றவளோடு புணர்கை: 
11600 பா56 எரர் அ ௧௦௮ ௦ 16 1௦111௦ 
[91-் . 00080160. “அகம்.மியாக 
ணு செய்து பிராயச்சித்தஞ் செயது! 
சுததரானாரையும் (கல். 

/அகம்மியா 4 சமனம், ]/ 
[5/0 ௪ - 91125. அகம்பிியா.] 
௧:2௦ 2 கமனம், 



அகம்மியாகமனன் 

அகம்மியாகமனன் ௪4௮/77/71/:292/7721720, பெ. 

35 அகாக்கணனம் 

[5/ம. 2-0.2/774722:த... அக.பாணம்] 

(.) 1. கெடுமதியன் (தூர்த்தன்); ௨ 4௦ அகமனி கரச பெ.) 1 திருமணமாகாதவன்; 
௦௦ு௱!*$5 1௦/0 8016, 8 10ா/0810. 

2. பிறனில் விழைவோன்; ௮1 30 ப!(ஊஎ. 

[5/0.2- ௮7/2 ௮ த.அகம்றியா.] 

கம் 2 கமனம் 2 கமனன், 

அகம்மியை! ௮7௮/7177ந% பெ.(ஈ.) பொதுமகள் 
(வின்.); [1௮110௦. 

[/:1. 2-092/77/22:த. அகம்மியை 

அகம்மியை” ௮௮/77 பெ.(ஈ.) அகம்மியா 
பார்க்க; 566 ௪7௮71712 

அகமம் ௮௮77௮/77, பெ.(11.) மரம் (உரி.நி.); (2௦. 

[54 ௮92/7722த. அதமம்] 

அகமருடணபாதாளயோகம் ௪7௮/௮- 

7(/7202-,0.202/2-)/092/77, பெ. (1. ஓக 

விருக்கை வகையு ளொன்று; 8 7:22. 
“சாசெொச்த,டரகத்தில் ௮அகமருணபாதாள 
போகம். பண்ணின து£வாசா (தக்கயாகப/ 552 
உர: 

[5/1 ௮0/9௮/77௮/5212 * 04/42 12822 ௬. 

அகமருடணடாதாள யோகம்] 

அகமருடணம் ௪7௮௮ ப௦௯க7, பெ.(.) 

1. மறை மந்திரத்தின் வகை; ஈரா ௦7 

021010ப/௮ா ௩6௨01௦ ரா, 85 வா-1௨௦0. 

2. அகமருடண மந்திரம் கூறிச் செய்யும் 

நீராடல்; 801பர்௦ 11010000 1௨ ரர் ஈனா 

ரவா 1௭ பற 1௦ (6 1௦86 வாரி 

[ஒ06௮110 1116 90௦6 ௩௨௦1௦ ரா. 

[5/1. ௪9/௮/772751142:த. அகுமருடணம்] 

அகமன் ௪௮௪, பெ. (॥.) 1. ஒருவகை 
விலையுயர்ந்த கல்; 8 100 01 ா௨௦௦ப5 51006. 

2. இடி; 110௦பா02 60௦11. 3. முகில்; 01௦ப0. 
4. இரும்பு; 8௦1 (சா.அக.). 

[5/0 2-442/772:த. அசுமாள்.] 

அகமனம் ௪9௮/772/7௮/77, பெ.(.) பெண்ணின்பம் 
பெறாதவன்; 80511181௦௨ ரா௦ு 8004] 

|ார்ச£2௦பா585 (சா.அக.). 

9 மொரிரா60 08௦90, 3 061016. 2 வான்வழிச் 
செல்லும் ஆற்றலில்லாதவன்; ௦6 18௦ 15 

104016 ௦7 (பளி 1ஈ 1௨ 8 ௨0/௦5 

25 0000560 1௦ 9/77௮7/(சா.அக.). 

[/01. 2-92/77௮7122த. ௮௧] 

அகமாரக்கம் ௪௪௪-2௮7, பெ. (ஈ.) 

1. அருமையிற்பாடல் (பிங்.); 8 [9 5/6 ௦7 

5119110, 0 ௦ப!( 1௦ எவ. 2. முக்குணம் 

பற்றிவரும் மெய்க்கூத்து (சிலப். 3, 12, உரை); 
6005114௦00, ௫ 0651பா6௨ 800 ௦0, ௦01 

௨௦ ௪4/25, 112. 521/2, [8/25, 1825. 

[5/1 ௪௮47௪ * 774/2. ௮கமரரக்கம்] 

அகமாலிகம் ௪7௪-772/927, பெ. (ஈ.) 

கருங்குமிழ் மரம் (சித். அக.); 0120% 0௦௦0 1௨௮316. 

அகமிந்திரம் ௮72/77/7015/77, பெ. (॥.) (3வாக.) 
அகமிந்திரலோகம் பார்க்க; 56% 
27277/70112-/072/77, “அருக துருவ 
மில்லா ரக.மிந்திரத்துட் போன்றார்” 
(மேருமந். 75.) 

[5/8 ௮9/77/7012. அக.மிந்திரம்.] 

(வேந்தன் 2 இரதன்2இரந்தாஇற்கிரன் 2 51ம் 

ய்ள்்க] 

அகமிந்திரலோகம் ௪2௮/7-/70/:2-/02117, 

பெ.(॥.) வானுலுகத்தி லொன்று (திருக்கலம். 6, 

உரை.); (484௮.) 3 06165144। 20101. 

[52். ௮/௮/777/70721/2/22த. ௮க.மிற்தி.ர 

கோம்] 

/உல௮-2 உலகும் /0/2:த.. வோகும்] 

அகாக்கணனம் ௪9௮/-/-/௪7௮7௮77, பெ. (ஈ.) 
கலியூழி தொடங்கிக் குறித்த காலம் வரை 

கணித்தெடுத்த, மொத்த எண்; (௧570. ) 1௦1௮] 

பாம் 0ர ஸேர5 08/0ப/8160 ரா௦ற 16 

௦9 ௦4 6 1421-4-ப02 பாரி! ௨ ஊவா 

01௦0. 

[அகா * கணனமம்/ 



அகாணகம் 

[ஒர். ௮7௮த. அகா) 

கண்க க௱ானம் 

அகருதம் 
[அகா்*முகம் ், 

[5/௮ த. ௮௧] 

அகர்ணகம் ௮7௮7227௮77, பெ.(1.) அகர்ணம் அகரக்களங்கு 27௮/2-//2/2/904, பெ.(ஈ.) 

பார்க்க; 8986 ௮72/௮ (சா.க.). 

அகாணம் ௪௪௮௮77, பெ.(.) 1 காதின்மை; (80% 

௦1 6915, 8056006 014 6815. 2. காது கேளாமை; 

மொல ௦074 6௮0, 0676௦ 1 1௨ ற௦ங்ள 

௦10. 3. செவிடு; 1806 011085 ௦௦0616 

௦ நவவி! ௦716 58056 07 ௨௮0. 

[5/0 ௪077௮௧. அகாணம்.] 

அகர்த்தவியம் ௪-௮, பெ. (ஈ.) 
செய்யத்தகாதது; 6௦1 கர்/௦் ௦ப0ர் ஈ௦் (௦ 06 
0016. “காத்தனிய வகர்த்தனிய விடய 
மாமினலாம் (ரூ.5. ஏக்கி பூ. 70) 27), 

[541. 2-0 த. அகாத்தனி௰ம்,] 

அகர்த்தா ௮-2, பெ.(ஈ.) செயற்பாடற்றவன்: 
060 15 ॥01 ௨08. “பிரண்மவிச் தானவள் 
காமத்தில் அகாத்தா என்னும் புத்தியால் ” 
(/சாரசா./, 

[5/4 2-6௮182த. அகர்த்தா..] 

அகர்த்திருவாதம் ௪-௮ ப-ட222, பெ.(.) 
படைத்தவன் இல்லை என்னும் தருக்கம் (சி.சி. 
பர. செளத்.-1, உரை.); 895167 ௦7 ௦001 
பள் ோ/65 (6 ல்516006 ௦4 ௮ 062107. 

[54. ௪-42₹0:2022த. அகாத்திருவாதம்.] 

அகாநாதன் ௪7௮2௦2 பெ.(ஈ.) பகலவன்: 
[பி 0716 ெெர.6.. 6 5பா. 

[5/4 ௪-2 :த.அகரநாத்..] 

அகர்மகர்த்தரிப்பிரயோகம் 29௮/17720.27747 
2,2/4):09௮, பெ.(ஈ.) செயப்படு பொருள் 
குன்றிய வினை (வின்: (௨௱.) ஈங்லாஎ்ப் க 
ப$6€ 01 அலம். 

[5%1. ௮ - ச - தாதா 4 2/2):20225 த. 
அகாமகாத்திரிப்பிரபோகூம் ]/ 

அகாமுகம் ப, பெ. (ஈ.) 
வு 0. “அகர் 
(தைலவ; பாயி 53. 4 

வைகறை; 
(73/24 பாடுதாக்கு ” 

தூய்மையற்ற இதளியம்; ௮ஈ ராழபா௦ ௦000௦ ௦7 
பரு (சா.அக.). 

/அகர(ம)-களங்கு.] 

[5/0 ௪9௮/2 த.அகராம்/ 

அகரகாயம் ௮222/-௮77, பெ. (ஈ.) உடம்பின் 
முன் பக்கம்; 176 1016 0 1101 ௮7 ௦7 (௦ 0௦ஞ் 
(சா.அக.). 

[5/1 ௮9௮/2-/42/:2த. அகரகாயம்,] 

அகரத்திரவம் ௪ஏ௮சப்/௪0/௮77, பெ. (.) பால், 
தயிர் ஆகியவற்றின் ஏடு; 176 11 பலா ஐவ 
௦ 80 ஈரி 0 போப (சா.அக.). 

அகரநீர் ௪9௮௪-ஈர், பெ.(1.) முத்துச்சிப்பியின் 
நடுவிலிருக்கும் நீர்; (௪ 14/௪1 0600591160 1 
6 கோர் ௦7 8 ௦௮11 (சா.அக.). 

[அகரம்) 4 நிர்] 

[5/ர். ௪௮/22. அகர(ம்)] 

அகரபரணி ௮ர7௮௪௮௦௫௮ பெ. (ஈ.) 
பூனைக்காலி; 8 02௮11, ௦004-0௮06 0 024-6௦௮ 
(சா.அக.). 

அகரபாதம் ௪௮௪௪22௮7 பெ.(ஈ.) பாதத்தின் 
முற்பகுதி; 116 1006 0௮11 ௦4 176 1௦௦ (சா.அ௮௧க.). 

[அகர(ம்) - பாதம்] 
[5 ௮/௮/2த. அகுராம்), ]] 

பதி 2 பதம் 2 பாதம். 

அகரராசசம் ௪7௮/2-/2223277. பெ.(ஈ.) 
சிவதை; 9 61, |ஈவ்கா ஈர்பட்ஸ் (சா.அக.). 

அகரி ௪௪ பெ.(ஈ) ஒருவகைப் புல்: 5 100 ௦ 
91955 (சா.அ௧.). 

அகரிடணம் 29௮7020௮7 2 பெ.(ஈ.) 
1. வெறுப்பு; 01516, 2. வருத்தம்: 507௦3. 

[5/7 ௪-0௮௩௮1௪ :த.அகாட ரம்.] 
அகருதம் ௪7௪7002277, பெ.(ஈ.) வீற்றிருக்கை 

(சிந்தா. நி. 133: 5140 11 51516. 
[5/4 ௮ர௮1ப2. அகருத-௬.] 



அகருமகம் அகற்பிதமரணம் 

அகருமகம் ௪7௮177௪927, பெ.(.) செயப்படு | அகவஞ்சம் ௪௪௪௦௪2, பெ.(.) வெள்ளி; 
பொருள் குன்றிய வினை (வீரசோ. தாது. 
2. உரை.); 1112175116 பல். 

(5/7. ௪-1. அகருமகம்/ 

அகல்லியமாமிசம் ௪7௭4/2-/77477/2௮/7), 
பெ.(॥.) சமைக்கப்படாத இறைச்சி, பச்சூன் 

(சி.சி. பர. செளத். 29, வேலப்); ரா621 1௦1 
065860. 

[5/4 2- ஸ் 14772. அகவ்விபமாபிளர்] 

அகலசத்து ௪9௮௪2௪0/, பெ.(1.) மலைச்சத்து, 
சிலாத்து ஒரு துணைத் தாதுப் பொருள்; 10551- 

ஒய024௦ 51009120% 500560 1௦ 188ப6 11௦ 

100685 ௦4 ஈ௦பார்வாக 15 ௦1௪ (ஸா.அக.). 

[50 204/52/2:த. அகசத்தபு 

அகலமுனி ௮7௮2௮711 பெ.(॥.) ஆடுதின்னாப் 

பாளை; 2 லா நர் வன 16 0021 கரி! ஈ௦் 

6௦1 (சா.௮க.). 

அகலாதரை ௪4௮224; பெ. (.) ஆடாதோடை; 

9 இக கரச ளு (சா. ௮௧.) 

அகலிகை ௪7௮9௮1 பெ. ([.) கவுதமன் மனைவி; 
சிர்ஷ், பாம ௦4 பொக, 016 ௦7 ௦௮/72௪- 

(சறாாற்சா 0.1. “அகலிமெய்க் கேள்வன் (நல், 
பாரகு கிர.ட்டிணாராச்சுன. 99). 

/5/0. ௮04/2. அகவிகை.] 

அகலியை ௪7௮௮; பெ.(ஈ.) அகலிகை பார்க்க; 
566 22/94 

[5/0 ௮7௮22: த.அகலியைப] 

514/6 (சா.௮௧.). 

அகவாசிகம் சரசாசஏரசா, பெ. (ா.) 

கருங்குறிஞ்சா; 3 0180 ங௮ரஷ் ௦7 6 ப 9 
இலா (சா.அ௮க.). 

அகவாலிசுரோதம் ௮7202/2ப7202/77, பெ. 
(11.) வால் நீண்ட குரங்கு; 8 |௦09-1௮160 ஈ௦(லு 

(சா.அ௧க.). 

அகவான் ௪7௪2, பெ.(॥.) முதலாளிக்கு 

நிகராகச் செயல்படுபவன்; 8 8080௦3. 

“நேரிருந்து சமயகயா ிகழ்த்த (பஞ்ச. 
இிருமு. 2794, 

13. ௮7௮27௧. அ௮க௨௱ள்.] 

அகற்பப்பிராணாயாமம் 272/02-0- 
2ர௮்/௮77௮77, டெ. (7.)மந்திரச் சடங்குகளின்றி 

உயிர்ப்பினை ஒழுங்கு படுத்தும் ஓகவகை; 

[25131 ௦4 மா28144 றா3014560 ர(௦பர் 1௦ 

ப$6 01 ௱ஈவா்26 0 ௨0121௦. 

[50.௪ - றை * மாமாரதுரச 2 த. 

அகுஜ்.உரொாயாமாம்..] 

அகற்பவிபூதி ௪-/௪0௪-ஈ௦401 பெ. (ஈ.) 

இயற்கையிலுண்டான திருநீறு (சைவச. பொது. 

186, உரை.); 880760 251765 1௦பா0 [॥ 121ப16. 

[$/1. 2-/௪41107012த. அகற்பவபூ தி] 

[புமுகிஃபூதி: 5/1. பட்டிப்] 

அகற்பன் ௮௪-6௪, பெ.(.) ஒப்பில்லாதவன்; 

0௦16 ௦ 1/5 100108178016. “கற்பவாக 
கரற்பணைரில் நிற்று மகற்பா (சப சர.யதி 
22) 

த.வ. ஒப்பிலி. 

/[5/04. ௮-620௪2த. அகற்பன்,] 

அகற்பிதமரணம் 272/0/022-/77.2/:2/7.2/77, 

பெ.(1.) முதிரா இறப்பு; 86௪1 0௦௦பாரா0 02701௦ 

[16 0௨5010௦606, பாராகர்பாச 02210. 

/அகற்பித(ம்)-மரணம்./ 

[5706 2-0. அகற்பிதம்/ 



அகன்மகம் 38 அகாதப்படுஞ்சமயம் 

அகன்மகம் ௪7௪7-729௮, பெ.(ஈ.) செயப்படு [5/௩ ௮2-22. அகாண்டம்.] 
பொருள் குன்றிய வினை (பி.வி. 35, உரை); [த.சூலை: 911. 572] 
ர்வ ல்பபட பனம். 

[582. ௪-42772122த. அகன்பகம்] 

அகன்னம் சசரக, பெ.(॥.) செவிடு: 
06911655 (சா.அக.). 

அகன்னியகனி ௮9௮ஈ0்)-௮ஏ20/ வி.௮. (௮01) 
நாடொறும்; 0௮119), 1௦0 1௦ 04. 

[5/0. ௮/1௮7/அ/௮10த... அகன்னியக.ளி] 

அகன்னியசனி ௪ரசறற்௪521/ பெ.(ஈ.) 
நாளுக்கு நாள்; 1௦0 03/1௦ ஞெ (சா.அக.). 

அகத்தியநட்சத்திரம் 27௪1]்:௪-7௮/2-14/2ா. 
பெ.(1.) அகத்திய விண்மீன்: 19௨ 5187 
கொப. 

அகாடி ௮9௭௫, பெ.(ஈ.) 1. முன்; *£0ஈர். 2. குதிரை 
முன்னங்காற் கயிறு(வின்.): [006 ப560 10 
(109 8 10566 1016-166/. 

[0. ௮922த. அகா...] 

அகாடிபிச்சாடியில்லாதவன் ௮720,0/00.24- 
7 /7/202022, பெ.(ஈ.) கட்டுக்கடங்காதவன் 
(இ.வ.); 96180 766 11௦0 ௮] [6501510110 25 
2 00186 6௦பா0 ஈவு இனமா ௦ 60. 

[அகாடிபிச்சாடி 4 இல்லாதவன்.] 

[(/.௮72/-0/௦0 42/5-த. அகாழ.பிச்சாடி..] 
அகாண்டகுசுமம் 29720705-( பபா, பெ. 

(1.) பருளந் தவறிப் பூக்கை: ௦1085040 ௦பர( 
௦1 56850 (சா.அக.). 

(அகாண்டம் 4 குசுமம், ] 

[501 ௮- 94/25 த.அகாண்ட (ம்), 7, 
அகாண்டசாகதம் 29209-98202௮7, பெ.(ஈ.) 

குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்பே பிறந்தது: 
மாபா றார் (சா.அக.). 

[51 - 727/41/4/225. அகாண்டசாதம் ர 

அகாண்டசூலை ௭ரசரரச- 58௮ பெ.(ஈ.) 
குத்தல் வலி: 30ப(6 வா (சா.அக.), 

(அகாண்டம் கூலை,] 

! அகாத்தியம்? 

அகாண்டபாதசாதம் ௪9222-0222222௮7, 
பெ.(.) பிறந்தவுடன் இறத்தல்; நூரு 8500 
911047 (சா.அக.). 

[541. ௮4272402/2/222த. அகாண்ட 
பாகுசாதம்] 

அகாண்டபாதம் ௪ரகா2-2.2287, பெ.(ஈ.) 
இயற்கைக்கு மாறான நிகழ்ச்சி: பரா௮1ப7௮] ௦ 
பாரிஸ் ௦00௦பாா06 (சா.அக.). 

[5/6 ௮42025. அகாண்.டபாத,ம்.] 

அகாண்டம் ௪௪, பெ.(ஈ.) 1. இசையாக் 
காலம்; பர் 04 568501 6606 (66 ஈஎர்பாவ] 
1€. 2. முண்டமில்லாதது: 119914 (௦01 ௮ 
ரபா (சா.௮௧.). 

[5/0 ௮272௧. அகாண்டடம் / 

அகாத்தியம்' சரக்ஷ்ணா, பெ.) 1 பொல்லாங்கு; 
4410607656. 2. ஏய்ப்பு வஞ்சகம்; 04௦0. 

[5/. ௪2/720:௮:௧. ஆகாத்தியம்] 

2072010௮77, பெ.(ஈ.) 
கடித்துண்ணத் தகாதது: 112 கர்ர்௦் (6 1௦111 
1 ளவ (சா.அக.). 

அகாதசுரம் 292202-8ப/2/77, பெ. (ஈ.) 
அளவிறந்த காய்ச்சல்: ௮ 6௦ஈ 014௦ ராவ!60 ட 
008850 [104 1 எஎர்பாட 0 2007212160 
160ரி6 ஷாமா, 1/9: 2712112] (சா.௮க.). 

[அகாதம் சரம்,] 

[547. ௪-9201௪2. அகாதார்)] 
அகாதநோய் ௮9222-7௧, பெ.(1.) கடுமையான 

நோய்; ௮ எரராப[லா( 015695 (சா.௮க.). 

(அகாத(ம்) - நோய்] 
[5/௩ 2-920772:-௧. அகாதம்.] 

அகாதப்படுஞ்சமயம் 2702-௦0-௦0 5௮/௪௮), பெ.(ஈ.) துன்பக்காலம் (வின்); பறால5 ௦4 901510. 

/அகாதம் * படுஞ்சமயம்.] 
[54ம் ௪- 92017௮5த. அகாதம(ம்)] 



அகாதப்புளிப்பு அகாரணம்” 

அகாதப்புளிப்பு 27222-2-2ய/202ப, பெ. (॥.) | அகாதவுதிரம் ௪722-10-27, பெ. (.) 
கூடுதற் புளிப்பு; 6)00685 ௦071 801010, 
)/0௫20/0/11) (சா.அக.). 

[காதம் * புளிப்பு 

[57 2-920717த. அகாதம்/] 

அகாதபசி ௪222-௦௪31 பெ. (ஈ.) அளவிறந்த 

பசி; ஒல்வா௦ பா, /)01072009 (சா.அக.). 

க.வ. யானைப்பசி. 

[காதம் 4 பகி] 

[5/0 ௪-920172த. ,அகாத(ம்)./ 

அகாதபித்தம் ௮7222-0/12/77, பெ. (1) கொடிய 
பித்தம்; 6)6065514௦௨ 8560161101 ௦7 61/6, 

[1)0௪7010//9 (சா.அக.). 

/அகாதம் - பிதீதம்/ 

[57ம் 2-920172:த. அகாகு(ம்)] 

பிதீது 2 பிதீதும் 

அகாதம்' ௮22227), பெ.(ஈ.) 1. மிக்க ஆழம் 
(அஷ்டப். அழகரந். 15.); ரஎ௮1 0601. 

2. நீந்துபுனல் (பிங்.); 242 ௦1 8ஊர்௱௱!ாஈ0 

ஜெம். 3. மிகுதி; 600655. 

[5/4 2-920772-த. அகாதும்,] 

அகாதம்” ௪௪2277, பெ.(.) தேவகணத்தால் 
வெட்டப்பட்ட குளம் (நாநார்த்த); 1811610௦௦0 

௦ ட ௮0 வா. 

[5/4 ௮-422772:த. அகாதும்.] 

அகாதவலி ௪7225-௮4 பெ.(ஈ.) 1. தாங்க 
வொண்ணா மிகு வலி; 6000655146 59௮1011037 

(௦ றவு, /)07201925/8. 2. ஆழ்ந்த வலி; 0660 

569160 வ (சா.௮க.). 

/அகாத(ம்) - வலி] 

[57ம் 2-0920772:த. அகா (ம்). ] 

அகாதவியா்வை ௮7222-ட௮ாஅ| பெ. (ஈ.) 

விட்டொழியா வியர்வை; 60065814/6 5520, 

/])0670//0705/5 (சா.அ௮க.). 

[அகாத(ம6) - ௨யொலைபப] 

[5/0 ௪-7.20/72த.. அகாதற்ற்).] 

வியா” வியர்வை. 

1. மிகுதியான குருதி; 4281 பெலாங்டு ௦4 61௦0௦0, 

௦௨/௪. 2. அளவிறந்த குருதி; 

5பழ6£20யா081௦6 ௦07 01000, 72/60/7௦7௮ 

(சா.அக.). 

[5/1 2-9201947 ப2ி/22:த. அதாதவுதிரம்.] 

அகாதவொழுக்கு ௪27222-/-௦/0/40, பெ.(ஈ.) 

அளவிறந்த அரத்தப்போக்கு; 26065514/6 

6/90ப21/௦0 85 பா 0162௦60110 ௦ றபாரா0, 

/7)/067061105/5 (சா.அக.). 

/அகாதம் * தழுக்கு.] 

[5/1. 2-020772த.அகாத((ம்/.] 

ஒழு? ஒழுகு ?ஒழுக்கு. 
அகாதன் ௪722௪, பெ. (॥.) வஞ்சகன் 

(யாழ்.அக.); 06061(7ப!। லா. 

த.வ. கேடன். 

[5/0 ௪-92071722த. அகாதசர்..] 

அகாதிகள் ௪7247௮/ பெ.(.) முத்திப்பேறு, 
முத்திச் செயல்; (818.) பா௦0௦51ப0114/௦ 

(வாற ஈலிறாப! பா ஊாவாம்கர்0, 1௦பா ரா 

பாம் ௪. த்ப்பதகாதிகள் (திருநாற். 88.) 

[5/0. 2-07720/72த.. அகராதிகள்] 

அகாதிதகம் ௪92௦12272/77, பெ.(1.) 1. கடித்துத் 
தின்னக் கூடாதது; (௨1 ர் கோ டு 0௨ 
516௮1106௦0 3௮0 101 ௱2ஐ51/02160. 

2. அகாத்தியம்” பார்க்க; 566 ௮200௮7”. 

அகாமவினை 272772117௮ பெ.(ஈ.) 

விரும்பாமலே செய்யும் தொழில்; பாசா ௮] 
201௦. கிருகபதி யகாம விளையினுக்குப் 
பரிகாரம் பகரந்திடுவா்" (அிவதரு.பரிகார-.2), 

அகாரணம்"! ௪௪௫௪7௪, பெ.(.) நேர்ச்சி 
(தற்செயல்) (வின்.); 20010ம1். 

[5/1 ௪-2. அகாரம்] 

அகாரணம்” ௪-ரக்சாசா, பெ. (ஈ.) 
காரணமின்மை; 8058௱06 07 0856. 

'அகாரணத் தெதிரத்திர்'” (காஞ்சிபப்பு. 
குஃகீச. 72), 

[5/ம். 2-4272722த. அகாரம்] 
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அகாரணமாக ௮௮௮௮-22, கு.வி.எ.(௨௦5) 

கரணியமின்றி; வார ௦ப1 ா௦0ன 2350. 

அகாரணமாகச் சந்கேகப்பட்டுக் காரியத்தை 
கெடுத்து டாதே (இ... 

[அகாரணரம் 4 அகு,] 

[5401 2-4௮747௪2 த. அகாரணம்/ 

அகாரணன் ௪-ஏ௮:27௪, பெ.(1.) கடவுள்: 0௦0, 
98 பா௦2ப560. 

/541. ௪-(42/2722த. அகாரணன்.] 

அகாரம் ௪௫௮, பெ.(ஈ.) வீடு(பிங்.); 1௦ ப5௨6. அகிகாந்தம் சழட்ஏகாண, பெ.(ஈ.) 1. காற்று: 

0, வா். 2. ஞாயிறு (சூரிய)காந்தம்;: 8பா 
510176-/290௫ (சா.அ௧.). 

அகிகை ௪௦9௮ பெ.(ஈ.) 1. இலவபரம்: 5/1'4-6௦110 

[548 ௮௮:௪2. அகாரம்] 

அகாரி ௮927 பெ.(ஈ.) கடவுள் (வின்); 0௦0. 

[5/0 ௮-2. அகார] 

அகாரியம் ௮-ஏஅர்௪, பெ.(ஈ.) தகாத செய்கை: பத்தன் ட்பஷ்மு ன ச //-/எம்/௦பற. 
௱மா௦08 801, பாரங்ரர்ரு 660. பற! பா 2: பட்டுப்பருத்தி (இலவம் ட்ஞூசு) 574-000, டட இ த் ் ற மீ௦6200௦ ௨121 பப (சா.அக.). 5॥/ரீப| 8011௦. தாவகாரபன் சொல்லிலாதவா் 
(த: பெரியாம், 4, 477, 

த.வ. தீச்செயல். 

[5404. ௪42022 ௧. அகரரியம், ர] 
அகாருண்யம் 29௮1௪௮, பெ. (ஈ.) 

அருளின்மை (மேருமந்.97. உரை.); 
6011685165. 

த.வ. இரக்கமின்மை. 

[540 ௪-4சாபறு 22. அகாருண்யும்,] 
அகி' ௪9/ பெ.(ஈ.) பாம்பு; 87516. சஜ யகிப்ணெி 

தீர்ந்ததன்பின் '(சேதுபு இரா. மனருச்..30.) 
[5/7 ௪42௧. அகி] 

அகிகோசம் 2077-4221, பெ.(1.) பாம்புச் 
சட்டை; (6 810094) ௦ 0851-077 10 ௦7 ௮ அகி” ௮97 பெ.(ஈ.) 4. ஈயம்: 950 யாப 31516 (சா.அக.). 2. ஒருவகை மரம்: ௨ வா் ௦1 (156. (அகி-கோசம்,] 3. கதிரவன்: (6 5பா (சா.௮க.). (541. ௪//2த. ௮௯] 

அகிகண்டம் 29/42. டெ (ஈ.) [கோயம் கோசம்] மயிர்மாணிக்கம்: ட! 160 ப01எ௨1(5-5 1211 அகிச்சத்திரம் 29-௦- ணக (சா.அக.) 1. ஒருவகை நஞ்சு: 9 460] 
2. ஒருவகை பூடு; 89 ற 

(சா.௮௧). 

செ0/47,  பெ,.(ா.) 
௦760619016 0016௦1. 
௮௩, செ ௦௨12 
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அகிஞ்சனன் ௪9/௮௪, பெ.(॥.) ஆதரவு | அகிதுண்டிகன் சரர்பரறள்ரச, பெ. (ஈ.) 

பாம்பாட்டி; 8 1௮/06 காரா; 8 81௪/6 

ஓர் (610 (சா.அக.). 

இல்லாதோன்; 0851/1ப16-061501. 

த.வ. ஏதிலி. 

[5/4 2-/72272த. அகிஞ்சனன்.] 

அகிஞ்சிரம் ௪௪/32, பெ.(1.) 1. செங்கத்திரி; 
080௭ 8॥/ப002002115 56012175 81/85 080195 

011/8. 2. கருக்குவாளி; 16 0181 

8௦17107005 0600/4/7-0/7/725/5 (சா.அக.). 

அகிஞ்சை ௪௭௫ பெ.(॥.) 1. கொல்லாமை; 
2051408௭௦6 100 (0. 2. துன்பமின்மை; 

॥௮ா௱!6581685 (சா.அக.) 

[5/0 ௪-/752த. அகிரந்சை.] 

அகிதம்' ௪௭௦௮7, பெ.(.) 1. உணவு; 1000. 
2. நன்மை இல்லாதது; 11௪1 கா(௦் 15 1௦1 

௦ர்ாா2௦16 1௦ 8 518ா0ல0 ௦07 18516. 

3. தீமை; 651!. அகித மொருவா்க்கு 

மொண்ணளிலாதோர். (திருவங்.௪த. 87. 

4. (இதம்) இன்மை; பா0/6௨8௮17655. 

[5/0 ௪-///2:த. அகிதம்] 

அகிதம்” ௪௪7, பெ.(ஈ.) 1. பகை; 105/௫. 
2. உரிமையின்மை; 905810௦ 04 94 ௦: வ. 

[5ம் 2௪-42. அகிதம்/ 

அகிதம்” ௪9/௪௭, பெ.(ஈ.) 1. தகாதது 

(தாயு.எங்கு நிறை.]1); 1474 கு்ர்௦் 15 பாரீர், 

பா5ப/(௪ம16. 2. இடையூறு; 0௦65110110. 

இந்தத் தன்பத்துக்கு அதம் பண்ணினாள். 

(5.7. 499). 

[9/4 ௮-//22 ௧. அகிதம்.] 

அகிதலம் ௪4/42/77, பெ. (.) கீழுலகம்; 59௭0௮1 
௦10 1 1 ஈரா £60105. 'அகிதல 
ஊரினை து (இரகு. யாகம் 779.) 

[அகி - தலம்] 

[5/ம ௮7. கி] 

தம் 2தலம். 

அகிதன் ௪9௪, பெ.(ஈ.) பகைவன் (யாழ்.அக.); 

1௦6, வாளா. 

[5/4 ௪-2. அகிதன்.] 

அகிநிர்வலயோனி ௪ட்/7/7/௮2-21 பெ. (ஈ.) 

அகிகோசம் பார்க்க; 866 0602௮1 

(சா. அக... 

அகிபதி ௪டட்2சமர பெ. (1.)1 ஆதிசேடன்; 207525௮7 

அகி) தியாய தலையா லாதாகர்பொறுக்கின்ற 

(00. ர.நதொ.39௮ 2. பெரும்பாம்பு, பாம்புக்கரசன்; 9 
10 812/65, 81/00 ௦1 802165. 

[54ம் 2/7/ *,02/2-த.அகிபதி,] 

அகிபுக்கு சரர்ம்ப/க, பெ.(ா.) 1. கீரி; 8 

ாாயா0௦25௦, /7/025(25 44100. 2. மயில்; 1116 

068-0001-084/00118181ப5. 3. (கருடன்) 

கலுழன்; [6 பாஷா 616, /7௪/51யா 

//70/0ப/5. 
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அகிபுசம் சஏரட்2ப2, பெ.(.) 1. கலுழன்; 116 

பாவண்றரநு (646, //4/க ரார்/0ப£. 2. மயில்; 

6 ஜ68000%, 7?84/0-02/5121ப6. 3. கந்த 

நாகுலி; 116 ணப இலார், 40 

[௦)யாடர்/ (சா.அக.). 

அகிபுட்பம் ௪ஏட்௦பகா, பெ.(॥.) நாகேசுரப்பூடு; 

2 ிவா(, ௦-1 00௦௦00, /769௪02 

[௦௦ம்பாரர்/ (சா.அக.). 

அகிபூதனம் அசரட்ிமீசாசா, பெ. (ஈ.) 
குழந்தைகட்கு எருவாயிலண்டை சேரும் 
கழிமாசு மற்றும் சிறுநீர் முதலானவற்றை, 

அடிக்கடி தூய்மைப் படுத்தாமையால், 
அவ்விடத்தில் தினவுடன் குருக்கள் கண்டு 
பின்னர் பாம்பைப் போல் சட்டை கழற்றித் 
துன்புறுத்துமொரு தோல் நோய்: 1410-1109 
8£ப21௦15 800௨9740 86௦0 6 வாபி 
ரி வா ஷபா 510௦ப00, கொ 
௦ 66 060081 07 பார்ர6, 965௦ல். 126௦65 
66. 000560ப6%் ௦ 16 16016௦011௬ ஷவொவ்0 
ம்க1 றவர் (சா.அக.). 

அகிபேனம் அரர்சகாசா, பெ. (ா.) 1. பாம்பின் 
நஞ்சு; 581/9 ௦716 819106: (6 87௮105 0௦1501. 
2. கசகசாச் செடியின் பால்; ௦01பா. [22/21-11/212 
றொ வ (சா.அக.). 

அகிம்சை ௮னபெர.) தீங்கு செய்வதிலிருந்தும் 
வன்முறையில் ஈடுபடுவதிலிருந்தும் நீங்கிய 
நிலை; ஈ௦ா-௩1௦180௦6. 

[574. ௪-22த. அகிம்சை. ] 

அகிமாறல் ௪ரர7க7௮/ பெ.(ஈ.) வெள்வேல் 
(பச்.மு.); 02160 6௮0௦௦1. 

அகிர்ப்புத்தினி ௪ஏர்-௦-2ப/8ற/ பெ.(ஈ.) இரவு 15 
முழுத்தத்தில் மூன்றாவது (விதான குணா. 73. 
உரை); (&510.) 6 ரர் ௦4 15 016105 ௦74 
ள். 

[541. ௮7/0 பஸ 4-5. அகிர்ப்புத்திணி] 

அகிரிபு அரப பெ. (ஈ.) அகிபுக்கு பார்க்க: 866 
209/0 ப/4ப (சா.அக.). 

அகிலகலாவல்லி 

அகிருத்தியம் ௪2ர0//:௮/77, பெ. (.) தவறான 

செய்கை; 16089] 9014௦1 85 [806, 80ப!16ர௫ு 

610. (சா.அக.). 

[5/1 ச-0/0/௪த. அகிருத்தியாம் ] 

அகிருத்திரமவிடம் ௮2ப//2/7721/2477, பெ. 
(.) மரம், புல், பூண்டு முதலான நிலத்திணைப் 

பொருள்களினாலும், நஞ்சு முதலிய 

தாதுக்களினாலும், தேள், பாம்பு, சிலந்தி 

முதலிய நச்சுயிர்களின் சேர்க்கைனாலும் 
ஏற்படும் கொடிய நோய்; 01568565 ௨1840 
6௦0 ரா௦ொ 106 60௮125, ஈர! ௮0 
வாவ! 001505, 15 0000560 10. 
கிருத்திரமவிடம் - 015015 1௦160 [ஈர்௦ (5௮ 
3519 6௦11 நே ஈற்ளாட ர் நார் ௦ 
5படி51௮0065 (சா.௮௧.). 

அகிரை ௪௮ பெ. (ஈ.) 1 குரலடைப்பு; ௦6ன்பல்௦ 
டி 16 01806 ௦74 றா௦0ப௦41௦1 ௦7 1௨ 4௦1௦6. 
2. குரலின்மை; 4010616581655 0ப௦ 1௦ 5016 
0௭௮! 6800 ஷஹா௦8 (சா.அக.. 

[5/0. ௪-7/2த. அகிரை,] 

அகில ௪2௪, கு.பெ.அ.(80].) நாடு அல்லது 
உலகுதழுவிய; 81. அகில இந்தியத் 
தோழினாளர் சங்கும் (இக்.௨:), அகில இ்கம்ப 
சொலி: அகில உலகப் ப. (97), 

[5/ம. 2-2 த. அகில] 

அகிலகலாவல்லி 20/2-/4/2-0/4 பெ. (ஈ.) 
கலைமகள் (தக்கயாகப். 220): /4//77௪7௮/ 

(அகிலகலா- வல்லி] 
[5். ௮0/1௮/822௧. அகிலகலா.] 
கலை 2: ர். (௮5 
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அகிலசரீரம் சழர்ச-வா்சா; பெ. (ஈ.) 

1. உடம்பின் முழுபாகம்; 116 0௦03 85 9 150௦16. 

2. எல்லாச் சிற்றுயிர்களின் உடம்பு; 600/5 ௦4 

21 ௦291பாஎஊ5 |ா 0௨ாவ! (சா..அக.). 

[9/4 ௮-0 2௮12:௧.. அகிலசரீரம்.] 

அகிலதம் ௪7௪௦௮/7, பெ. (॥.) வெற்றிலைக் 

கொடி; (௨ ௦௮! இலா! ௦660௭ (சா.அக.). 

அகிலப்பிரகாசன் ௪2/2-0-௦//272-247, பெ. 

(1.) எங்கும் விளங்கும் புகழுடையவன்; 

ாஉ 8௦56௨ 1காஉ 1/8 0110-1106. 
68 ௪ ம் ௪ ௪ ௪ 77 

அகில.ப்.பிரகா சச் கிம்...) /பப/யமா 

(பேருந்தொ. 1257] 

8. ௮/2 0/2 - 625822. அகிலம் 

பிரகாசன்..] 

அகிலம்" ௮24477, பெ.(.) 1. எல்லாம், முழுவதும் 

(திவா.); 81; 16 ௩௦/6 2. உலகு; மரு; 

3. உலகம் முழுதும்; பார்/6756 0 ௨6 4௦10. 

அகிலக்துள்ளாதோர் கணங்களும் ” (கந்த. 
பாரா்்.9] அகிலம் அறுந்த செய்தி (இ.்.௨] அவர் 

பர் அகிலம் ஏங்கு. பரவிற்று (91.2. 

[57ம் -477/2:௧. அகிலம்] 

அகிலம்” ௪/௪, பெ.(ஈ.) 1. நிலம்; ௨216. 
சந்தைத் ளேவலா லகிலந் துறந்தஉாறெண 
(ரக. ௫௦ 72). 2. நீர் (பிங்.); 8௮14. 

[5/4 ௮-0. அகிலம்] 

அகிலமேதகி ௪2/2-720221) பெ.(.) 
சிறுகாஞ்சொறி (சித்.அக); 8௮1 ௦௱டா0 

16116. 

அகிலரூபன் ௮22-/04020, பெ.(1.) கடவுள்; 0௦0, 

25 985பராா0 ௮! 1௦5. 

[5/4 207/2 7100272:த. அகிலருபன்.] 

அகிலாணடகோடி ௮772722-(22, பெ.(ஈ.) 

எண்ணிறந்த உலகங்கள்; ராப மாக 

௦105. அகிலாண்ட கோடி யெல்லாம் (தாயு 
திருவருச்வர்லா., 

[அகிலாண்டம் கோடி] 

அகுசுலாபு 

[ற் அபி ௮ த. அகிலாண்டம்] 

அகிலாண்டநாயகி ௪7724722-772:22) பெ. (1.) 

மலைமகள் (தக்கயாகப். 613); 11/4௮௱௮0௮. 

[அகிலாண்டம் * நாயகி] 

[5/0 ௮0௪ * ௮0022. அகிலாண்டம்.] 

அகிலாண்டம் சரசா, பெ. (ஈ.) 

அனைத்துலகம் (வின்.); 116 ௩௦16 பாங/னா56. 

[5ம் ௮27022. அகிலாண்டம்.] 

அகிலோலிகம் ௪2/2-/௪௮/77, பெ.(ஈ.) அகிலதம் 

பார்க்க; 566 ௪2/2022/77 (சா. அக.). 

அகிவிடபாகம் ௪ரகா22-ம29௮/77, பெ.(.) 

1. பாம்பின் நஞ்சிறக்கல்; ॥ஓப1£௮]/51 00 16 

001801 ௦7 81816. 2. கந்தநாகுலி; 16 

யாப இலார், ௭௭௭௦-ம்பாட//(சா.அக.). 

அகிவைரி ௪2௩௮77, பெ. (ஈ.) 1. பாம்பின் பகைவன் 

(சத்துரு), மயில்; ௨ 068000 [8/0-0/151௮1ப5. 

2. கருடன்; [6 பாகா! (16, 7௪//251ப7 

///0பபே5 (சா.அக.). 

[5/0 ௮//* /172த... அகிைரி] 

அகீம் ௪77, பெ.(.) அரபு, பாரசீக மருத்துவ 

நூல்களில் தேர்ச்சியடைந்த உனானி 

மருத்துவன்; 8 றர3/51018 வா்௦ 1/5 8/6॥ 

200ப31 120 சா காவா கார் காகம்/௦ 

ஷா ௦14 ற௨//01085 (சா.அக.). 

[0. ௮/2245:த. அகம்] 

அகுசலவேதனை ௪7ப/222-62227௮) பெ.(.) 

வருத்த (துக்க)வுணர்ச்சி; 66068118௦௦ ௦07 

50015. 

[52 
25/கு௪ன..] 

அகுசுமாதிதம் ௪7ப.2ப-/722124/77, பெ. (ஈ.) 
சிவப்புக் குண்டுமிளகாய்; 8 பவாளு ௦7 [60 

டு (சா. அ௧.). 

அகுசுலாபு ௮24/2, பெ. (1.) அதிவிடயம்; ௮ 

ஊசல்! 001 ப560 ॥ ரூனா. ॥ஈய்வா 

21265, ,40௦1/1௮1 [72127௦0111 (சா.அக.). 

2-௪ * 60௮722. அகுசல 



அகுசுளாபு 

அகுசுளாபு ௪8ப5ப/20ப, பெ.(1.) 11 அதிவிடை 

(சங்.அக); 2116. 2. அகுசுலாபு பார்க்க; 566 

2 ப5ப/20ப. 

அகுடகந்தம் ௮2/0௪-/872௮/7, பெ.(॥.) 

பெருங்காயம்; 85210௪1105, 970/9 25706/09 

(சா.அ௮க.). 

அகுடாரிசம் ௪922௪, பெ. (ஈ.) 

கருங்குங்கிலியம்; 61804 ேோ௱எ, 0௮7௮பா 

517/01ப/77 (சா.அக.). 

[5/(1. 294270/2. த. அகுடாரிசம்.] 

அகுதார் ௪7ப22: பெ. (॥.) உரிமையாளி; ௦108 

௦ உர். உ /ஈ யு ஒரு றா௦0 எடு, 

6ா0ப15116 ௦ ஜாரப11606€ (5 465160. 

[ப்./54-0472த. அகுதார] 

அகுதி ௪ரப௦், பெ. (॥.) ஏதிலி; 085(11பர்6, 

19101685 650 'அகுதிமிவ டலையின்விதி 
யானாலும் விலகரிது”( தரப்ப. 742). 

த.வ. திக்கற்றவன். 

[$/:. 2-9௮0த. அகுதி] 

அகுப்பியகம் ௪ஏபறந27௮7, பெ. (ஈ.) 
அகுப்பியம் பார்க்க; 566 ௮7ப2றறனா1(சா.அக.). 

அகுப்பியம் ௪9ப௦மற்௮7, பெ.(.) பொன் அல்லது 
வெள்ளி; ஈ018 0886 ஈ614| பர 9௦10 ௦ ஒரின 
(சா.அ௮க.). 

அகுயலம் ௮70/௮, பெ. (ஈ. ) தமையாயுள்ளது; 
பு கார் 6 080 ௦ 1805010105. 
"குயலாகுயலம்மெனக் கூறும் வினை” 
(நீலகேசி 490). 

[541 ௮-4ப2௮22த. அகுயலம், ர] 

அகுா ௪2பா பெ.(ஈ.) அகுரா பார்க்க; 566 ௪ரப2 
(சா.௮க.). 

[5814. 2-//2த. அகர்] 

அகுரம் ௮றபாசா, பெ. (ர 1.) வயிற்றுத் தீ: ரா [ர 
6 81008௦, 0௪541௦ ரி (சா.அ௮க.). 

[5/ம. ௪-௧. அகுரம்..] 

44 அகேகசம் 

அகுரா எழமக பெ.(॥.) மோதிரக்கண்ணி; 9 

[அ௱ுார பம் 10-1511. (சா.அக.). 

[5/0 2-//2த. அகுரா.] 

அகுள் சந் பெ.(॥.) அலைதாடி 
(களகம்பள)த்தோல்; 16 6006506115 ௦7 9 

00918 160% (சா.அக.). 

அகுளிநாதன் ௪7ப//7222, பெ. (1.) ஒன்பான் 

(நவநாத) சித்தருளொருவர்; 006 ௦74 1௦ ஈ॥ா௦ 

ரவ 5000௮5 (சா.௮க.). 

அகூடகந்தகம் ௪7/22-/72௪9௮7, பெ. (ஈ.) 
பெருங்காயம் (வை.மூ); 8597101109, “எ ப/௪ 

4895706109 (சா.அக.). 

அகூடகந்தம் 27422-/௮72௧7, பெ.  (ஈ.) 

அகூடகந்தகம் பார்க்க; 24402-4௮7252௮/77 

(சா. அக.). 

அகூபாரம் ௪2௮௮), பெ.(ஈ.) 1. கடல் ஆமை; 
569-1பா116, 60/6:0/௪. 2. கடல்; 563. 3. கல் 
மலை; 00%; ஈ॥॥ி (சா.அக.). 

அகூபாரன் அரச்ச்சு௪௱ பெ.(॥.) அகூபாரம் 
பார்க்க; 866 29௮ (சா.அக.). 

அகேசம் 2925௮7, பெ.(ஈ.) 1. மொட்டை: 82/8 
1680. 2. வழுக்கை: 0910655, ,4/0060/௪. 
3. மயிரின்மை, மயிர்க்குறைவு; எ056106 ௦ 
8௦% ௦1 ஈவ்-வ்ரள்/க (சா. ௮௧.3. 

(ரர். ௪-/6225 த, அசகேசும்.] 



அகேசன் 45 

அகேசன் ௪725௪ பெ.(1.) 1. மயிரில்லாதவன்; 

06 பா்௦ 85 1௦51 6 ரல் ௦ (46 5, 9 

0310 68060 ௮. 2. மொட்டையன்: 00௦ ரம் 

0௮ வள 6௨0 (சா.அக.). 

[5/0 2-:2542: த. அகேசன்..] 

அகோசரம் 2722௮௮, பெ. (॥.) 

புலனுக்கெட்டாதது (வின்.); 112116174௦ கோொ௱௦! 

6 ௦௦0௨ ௨060 டட [66 580865. 

[6/4 ௪-ர202/222-த. அகோசராம்/ 

அகோசரிமுத்திரை ௪225௮//77ப//44௮) பெ. (1.) 
செவித்துளையிரண்டினையும் பஞ்சால் 

அடைத்துக் கொண்டு, தலையை 

இருதோள்களிலும் சாய்த்துச் செவியில் 
உண்டாகும் ஓசையைக் கேட்டுக் 

கொண்டி ருக்கும் ஒகவிருக்கை வேறுபாடு 

(யோகஞானா. 34.); (4094) 8 29/2 0081பா6 

ற க்ர்ப்ள் க 0௦5௦0 5ர்பரீ$5 ௦௦4 (5 ௨௮௦165 

ர் ௦1 லார 5 ௧௪௦ வலவ 

(௦௮105 ௨௨௮௦ 801027, 15120 1௦ 1௦ 

5௦பா0 ஈகி ௨85. 

[அகோசுரி - முதிதிரை.] 

[5 2-7052/17-த.. அகோரி] 

அகோத்திரம் சரசம்சா, பெ. (ா.) 
நற்குலமின்மை (வின்); 84/81 017 0000 

௮௦0. 

/5/ம் 2-70022த. அமகோத்திரம் / 

அகோதாரை ௮42/4) பெ. (1.) மிகப்பொழிகை 
(வின்): 0௦பரா9 11106, 8 ரவா. 

த.வ. பெரும்பெய்கை. 

அகோபிலம் ௮7௦/௮, பெ.(॥.) சிங்கவேள் 
குன்றம் என்னுந் திருப்பதி; ஈவா6 ௦01 8 
/௮௪7202 எர ரா ௮41 'சொலகோபில 
நரசிங்கம்” (திருச்செற். ப 78, 43). 

[9/0 ௪02-ம்௪:௧. அகோபிலம்.] 

அகோரக்காய்ச்சல் 274/2-/4-/42):00௮/ பெ. (ஈ.) 
கடுமையான காய்ச்சல்; 8 ॥/04 16, 

ட்ப 0ா20/2 (சா.அக.). 

அகோரமயமாதி 

[அகோரம் 4 காய்ச்சல். ] 

[54ம் 2-912722த. அகோரம்] 

அகோரசிவாசாரியா ௪9௦/2-24:2221௮7 

பெ.(ஈ.) சிவ (சைவ)பத்ததி இயற்றியவருள் 

ஒருவர்; ஈ2ா16 ௦7 8 5றர்ரபவ! றா6௦௦010 ப் 

013 54௪0௦௦1 ௦01 /4ப௮!. 

[$/0. ௪2-73 * 5%/202)/22த.. அகோர 

சிவர சாரியா. ] 

அகோரப்பசி ௪ர2/௪-0-௦௪௮ பெ. (ஈ.) 

1. கொடிய பசி; 8/018010ப5 பா. 

2. அடங்காப் பசி; 8 9/பர(௦0௦ப5 ௮0061116, 

,4020/720/2 (சா.அக.). 

த.வ. பெரும்பசி, யானைப்பசி. 

(அகோரம் 4 பசி] 

/5/ம் 2-2/4/22:த. _றகோர2ம் / 

அகோரப்பல்லதகி ௪2௦2-0-,0௮/2020% பெ. 
(.) 1 சங்கிலை; 16 1697 ௦07 8 பிலா. 4017௪0/௮ 

்௪7/627/0/025. 2. பீச்சங்கிலை; 51௦௦10 

01 68௱௨1/9, 0/6200/2/7070/7 //72/7772 

(சா.அக.). 

அகோரம்" ௪727௮7, பெ. (1.) 1. கொடுமை 
(திருநெல்.பு.சுவேத.88); 118௭081655, 
1௦௱ா/0401(௨௭௨55. (திருநெல்.பு.88). 2. சிவன் 

முகத்தொன்று (சிவதரு. பரிகார. 89); 1906 ௦1 

நச பர்ர்ள் 15 ர்பாா60் 50பரள/கா0, 06 ௦7 
1116 5நா-பரசா, 0.1. 3. சிவமந்திரம் 
(சைவச. பொது. 324.); 9 ங்க றாலார்க. 

த.வ. கொடுந்தோற்றம். 

[4 2-070/22: த. அமகோர.ம்/ 

அகோரம்” ௮72727), பெ.(1.) 1. அறிவு (சி.சி. 1, 
59): ௩150௦. 2. வெப்பம் (யாழ் அக); 8831. 

[54ம் ௮-ர7௮22:த. அகோரம். 

அகோரமயமாதி ௮(/2-/77௮:௮7722% பெ. (ஈ.) 

உடம்பினுள் வெப்பத்திற்குக் காரணமான 

இடம், உச்சகம்; 116 8681 01 6௨1 ॥ா (௭: 

௦ ௦7 6 0௦நூ 5%ப2160 ॥ 610, 

1௨ஊ௱றா௦ூஐ210 08௪ (10 116௨ கோழ்ப5 

51/1௮1பா) (சா.அக.). 



அகோரவிரம் 

அகோரவிரம் ௪907204௮77, பெ. (1.) அல்கிடம், 

ஆறிதழி (சுவாதிட்டானம்); 06 04 (86 51% 

இ6 0௦5 ௦7 116 0௦ 2418 81260 

ட 6 041௮! ா2010. 

அகோரவுபாதி ௪2072-1-ப9207 பெ. (ஈ.) மிகவும் 

கொடிய வலி; 6)6065514/6 ஐவ, ர02௮/0/௪ 

(சா.அக.). 

[5/4.2-0/012-ப020174::த.. அகோரவுபாதி] 

அகோரவெரிச்சல் ௪2௦/2-0-௮//20௮) பெ. (ஈ.) 

தாங்கொணா எரிச்சல்; பாடமா௮்6 பா 

5858ய4௦ 1ஈ 6 0௦ (சா.அக.). 

[அகோர எரிச்சல், ] 

[5/01. 2-2772122த. அகோரம்] 

எரி எரிச்சல். 

அகோரன் ௪7௪௮, பெ. (ஈ.) சிவன் (சூத. 

எக்கி.பூ.33.2); 56217, 85 10(04016. 

[5/0 2-27௫/22த. அகோரன்.] 

அகோராத்திரம் ௪ர௦7௪-ப௭ா, பெ. (ஈ.) 

பகலிரவு; ஷே 8ம் ரம் 

[5/2 ௮/0-720722-த. அகோராத்திரம்.] 

அகோரை ௪9௦௮; பெ. (.) வெப்பநாள்; 8 5ப((ரூ 

வெ (சா.௮க.). 

த.வ. முதுவேனி௰. 

[40். 2-௮ 2. அகோரை,] 

அகெளரவம்' ௪ர௪பா202ஈ, பெ. (ஈ.) இகழ்ச்சி, 
மதிப்புக்குறைவு; 0181880601, ஈ௦னா௦௦௨. 

கூத்துப் பராக்கு ௦பர்தவாகள் குூரங்குவதைக் 
கூத்தாகள் கெளரகமாக நினைப்பதில்லை (சா. 
௮, 

த.வ. மதிப்புக்கேடு. 

(541. ௪-92ப12022த. அகெளரவம்,] 

அகெளரவம்” ௪-ரசமாசச௱, பெ. (௩) 
வணக்கமின்மை; 06078001௦1. காகப் 
'அங்கேபோய் அவன் அகெளரவமடைந்தான்” 

[581. 2-92ப2022 த, அகெசளரவம்] 
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அங்கக்களரி 2/172-/-/2/27 

அங்கக்கிரகம் 

பெ. (ஈ.) 

கோயிலில் காணிக்கை யளித்தோர்க்குச் 

செய்யும் மதிப்புரவு (இ.வ.); 1௦1௦ய5 1௦ | ௮ 

0௦௦15, 1 ௨1௭6. 

[தங்கம் * களறி] 

[5/4 ௮/1422த. அங்கம்] 

அங்கக்கறிப்பு ௪/72-/641ற00, பெ. (ஈ.) 
1. உடம்பின் அமைப்பு; (1 ஐரட/6/01௦07) 116 

0816௮! 06510 80 54ப௦ரபா6 ௦7 6 0௦0. 

2. உடலுறுப்பினால் காட்டும் சைகை; வரு 

801௦ ௦4 16 0௦௫ ௦ 4௦5 ரார்ாமே்் 1௦ 

லமா€55 [01068 012610 5ப௦் 85, ॥௦000 

[16 168010 லமா655 85881 0 015581 64௦. 

3. ஆண் அல்லது பெண் காட்டும் காதல் 

வெளிப்பாடு காமக்குறிப்பு (1 6௦110 501800) 

112 06516 6மா255650 ௦ 11010271௨0 நே 

0651பா25 ௦173௮6 0 8 12௮6 11௦பரர் 

1௦46 0: 088810.4. பிணியுற்றார்தம் உடம்பிற் 

காணும் அடையாளங்கள்; (1 ௱௨01016) 

81/௭௦ நாற 1௦பா0் ஈ 16 0௦0 ௦1 3 

௦21 (சா.அக.). 

[அங்கம் * குறிப்ப] 
/5101. 2/1722த. அங்கம்] 

கறி 2 தறிப்பு 

அங்கக்காரன் 2௯9௪-4220, பெ. (ஈ.) 
1. மெய்க்காவலன் (திவ். நாய்ச்சி. 9, உரை): 
௦0௦0-0810. 2. அழகுபடுத்திக் கொள்வோன்; 
௱0),100.3.முகமூடிக்காரன்,பொய்த் 

தோற்றங்காட்டுவோன்; 350 ப9(204. 

[அங்க (ம்/-காரன்.] 

[5/4 அரச. அங்கம்] 

அங்கக்கிரகம் ௯ர௪-/-//22௮7. பெ. (ஈ.) 
உடல் வலுவின்மையால் கெண்டைக்கால், 
கைகளில் தானாகவே காணும் நரப்பிசிவு; 9 
5089500016 8ஈ0 றவரீப! ௨௨௦1௦1 ௦7 1 
ஈப50165 07 16௨ ௦811 ஐ௱0 (உ வா௱ 
௦887-60 1 6௮1: 0 ஜெ்ரி௮160 06505 
௭ஈ௱ 11056 ௦4 ஈ6௦பா௦(௦ 19௨0-௭௬05 
(சா.௮க.). 



அங்கக்கிரியை அங்ககீனன் 

அங்கக்கிரியை சாரச-ற்ன் பெ. (ஈ.) 
மெய்யாற் செய்யும் கூத்துத் தொழில் (சிலப். 3, 

12. உரை.); (/72/2/025110ப1௮4்௦ா 1" சோளா. 

[50. ௮/2 * 222. அங்ககிகிரிறை] 

அங்கக்குறி ௮/172-/6/40/7 பெ.(.) 1. உடம்பின் 

குணம்; ௦௦014 நூறா. 2.உடம்பின் 

அடையாளம்; 065011004௦ ராலே ௦ 16 06௦0 

3. ஆண் அல்லது பெண்குறி; 9611௮] ௦1 ௮ ராவ 

௦ 819/6 (சா.அக.). 

[அங்கம் - குறி] 

[5/6 ௮7022... அங்கம்] 

அங்கக்குறிப்புநூல் ௪//7௪-//பாறமயாம் 

பெ.(ஈ.) உடலமைப்பைப் பற்றியும், 

உடலுறுப்புகளின் குறிப்புகளைப் பற்றியும், 

சொல்லும் நூல்; 8018106 06௮0 ஈ 16 

0௮௫௮! 028005 ௦11௦ 6௦ர்ூ 8௮00 115 ௦02௮5, 

25 1681௨0 60% 0155601100, 477௪1௦1137 

(சா.அக.). 

[அங்கம் 4 குறிப்ப” நூல்.] 

[5ம் ௮1922. அங்கம் / 

அங்கக்கூ று அர்ரச-க்மாம, பெ. (ஈ.) 

1. உடம்பின் இயல்பு வேறுபாடு முதலியவை; 

6௦ப/வாரு ௦01 11௨ 00ஈ51/0ய1/௦0 ௦ 

1உ௦௱டயாவு வார் 10108800௮5. 2. உடற் 

பகுதிகள்; 0111ல் கா ௦71 116 000]. 

3. உடம்பின் தன்மை; 191பா6ீ ௦4 16 0௦0 

(சா.அக.). 

[அங்கம் 4 கூறுப 

[5/0 ௮422-த. அங்கம்] 

அங்கக்கோற்பூச்சி ௮/19௪-/-/42/04220 பெ. (1.) 

உடம்பினுள்ளிருக்கும் கோற்புழு; ௮ [௦பா0 

ஙா 10பா0் 15106 16 0௦ஞ் (சா.அக.). 

/[ஆங்க(ம)-கோல்-பூ சிசி. ] 

[80ம் ௮142. அங்கம் / 

அங்ககணிதம் ௮/72-/42/09௮/7, பெ. (ஈ.) 

எண்கணிதம்; ௮10. 

[அங்கம் - குறித் / 

[5/1 ௮/1722த. அங்கும்] 

அங்ககம் ௮/17௪9௮/7, பெ. (1.) 1. உடலுறுப்பு; 

௦08 ௦7 (6 ௦௦0. 2. உடலுறுப்புகளின் 

உட்பகுதி; 16 ஈர்! 081 ௦1 8 ௦0எ 

(சா.அக.). 

[அங்கம் - அகம்.] 

/5/0. 2/192--த. அங்கம்] 

அங்ககசாயம் சரரச-/௪ச5ு/, பெ. (ஈ.) 

1. வித்தமிழ்து, விந்து; 175 6€$58106 0௦7 11௦ 

௦௦ ரஜா 10௦ 116 5 பார. 

2. சிறுநீர்; பாரா6 (சா.௮௧.). 

அங்ககாரம் ௮/47௮-62:௮/77, பெ. (.) நாட்டிய 

வகை (திருவினை. கான்மா.9.); ௨ ௦06 ௦7 

வொ. 

[ங்கம்] 4 குரும்] 

/5/ம. 2/1422த.௮ங்கம்.] 

அங்ககீனம் ௪072-7௮77, பெ. (7.) 1. உறுப்புக் 
குறை; 081601 ௦1 ஙவா* ௦1 வா ௦0௨. 

2. உறுப்புக்கேடு; 061௦1 ௦4 வா 09௮. 

[5/1 சர7௪//7௮2:த. அங்ககீனம்.] 

அங்ககீனன் ௪/1ஏ2-/272/2, பெ. (1) உடம்பினில் 
ஊனமுற்றவன்; ௦06 60௦ 1/5 வாயி ॥ 116 

ஒனா*€௦11௦1 ௦4 ௦௦000௫ ௦ாடுவா5 ௦ ஈவ10 

௦0௮/௦ 04௦௱(டு (சா.அக.). 

[5/0 ௮1ர௪4/7௮2த. அங்ககிளன்.] 



அங்கச்சோர்வு 

அங்கச்சோர்வு ௮/1ர2-0-2200, பெ. (ஈ.) 

ஆண்குநறித் தளர்ச்சி; பவா 04 860116 90௫௭ 

உ 0 ॥றா00ா0 (சா.அக.). 

[அங்கம்] - சோ21/ 

[5/0 ௮/1922த. அங்கம்] 

அங்கசங்கம்' ௮/௪.2-8௮/17௮777, பெ. (ஈ.) மெய்யுறு 

புணர்ச்சி (சித்தா. நி. 35.); 5௮! 11600 பா56. 

[அங்க(ம்) -* சங்கம். / 

[5/0. ௮192த. அங்கம்] 

சுங்கம் 2 54ம். 5௪1122. 

அங்கசங்கம்” ௪ர2-2௪9௮, பெ. (ஈ.) 
ஆரவாரப் பகட்டு; ௦518ர்க11௦, 100060. 

"அவன் அங்கசங்கமாயுள்ளவன் (இ.வ., 

[5:2. ௮71222:த. அங்கம்] 

அங்கசபிசாகம் ௮/19௪2௪-௦/829௮7, பெ. (ஈ.) 
கருநாயுருவி; 01804 ஙு ௦7 (16 பிலா, 
யாபா, கர்லா ௨5 ௪50௪ (சா.அக.). 

அங்கசம் ௮௪௪2௮7, பெ.(ஈ.) 1. குருதி: 01௦௦. 
2. நோய்; 015985, 810658. 3. மயிர்: ஈ௮ 
4. காமம்; 5) ௮ எந. 5. சங்குச் செய்ந் 
நஞ்சு; 81 8010 றாஜ6றவா60 1100 ௮ [ஈம் ௦4 
ஈாஈடபா6 ௭56/௦ 0௮160 '8அர்படகோள' 

86 ஈகா 606. 6. ஆயுள்வேதப்படிப் 
பல மூலிகைகளின் உப்பெடுத்தும் செய்யும், 
ஒரு நீர்மம்; 800070119 1௦ ஷூபா/௦0௮. 8 9010] 
608160 1௦0 47ல் பரக டர் 5௮116 
௦௦86௦ ள் எ21௦ 16 10015 ௦4 வுலக 
இடு. 8. குடிமயக்கம்; 116) 4024௦1 (சா.௮க.). 

[54. ௪9௪-/2 2த. அங்கசம்.] 

அங்கசலனம் ௪//7௪-2௮2௮, பெ.(॥.) 1 உடல் 
நடுக்கம்; 8ஈ 1ரா௦பார்கரு ரவாட100 ௦7 (6 
௦௦3 1ரா௦ய90 ௦௦10, *62 ௦ 0686956. 
2. உடல் அதிர்வாட்டம்: ௮115ர௮1 ௦ர்க௦1॥0 
௮0 9ல004௦ ௦7 06 ஈப50165 ௦416 ௦௦, 
7/௦ (சா.அக.). 

[அங்கம் * சலனம்] 

(541. ௮7222த. அங்கம்] 

அங்கசாதனம்பிடி-த்தல் 

அங்கசலனவாதம் ௮/172-2௮212-0205/7), 
பெ.(॥.) ஊதைநோய் தோற்றும் உணவுப் 
பண்டங்களை உண்பதால், வளிமிகுந்து நாடி 

நரம்புகளைத் தாக்குவதனால், அது உடம்பு 
முழுவதும் பரவிக் கை கால்களில், நடுக்கத்தை 

உண்டாக்கும், ஒரு வகை வளி (வாத) நோய்; 9 
(40௦7 0னாவட516, 0௦01௨2551௦ ॥ (16 ௦௦ பா5௦ 

0116 8001282160 மொய் ௦1 6/0 

11௦௱ ௦௦5பாார10ா ௦7 10௦0 ௦௦14210110 

006858 04 51கா௦ாநு 5ப05120065, 11 776016 

௨ வி ஈள௦ப5 நோ 80 15 ராவா!60 

நு 3 0220181151 10 07 16 ரா வா 

6 1680 80 15 8150 1008 85 ற8வ][)/515 

29011௮15, 8௮ றவு ௦ 80௨௦5 

0156986, ௮0 15 ரா௦5 ௦௱௱௦ ॥ஈ ௱ல/௨5 

௦௭ 40 46815 07 806 (சா.அக.). 

/அங்க-சலன(ம்)-வாதம்.] 

1. ௮/921/2/22-த. அங்கவரதும்] 

அங்கசன்' ௮/2, பெ. (1) காமவேள் (பிங்); 

720795 00 ர 16௨ ௱ராம். 

[5/1. 2/192/2:த. அங்கசன்.] 

அங்கசன்” அரச பெ. 
(நாநார்த்த); 50. 

[5/0 ௮/192-/2 2௧. அங்கசன்.] 

அங்கசாதனம்' ௮/22-2222௮௱, பெ. (ஈ.) 
உடற்பயிற்சி; 9௦017 06705௦ (சா.அக.). 

[5/4. ௮/9252011௮122த. அங்கசாதனம்.] 

அங்கசாதனம்” 2/192-$2020௮7, பெ.(॥ஈ.) 

உடலுறுப்புகளால் காட்டும் அடையாளம்; ௦0நு 
519, ஈன 

(1.) மகன் 

த.வ. உடற்குறி. 
[5/0். ௮92-220௮7௪:த. ஆங்கசாதனம்.] 

அங்கசாதனம்பிடி-த்தல் /17-2:2027௮/77- 
2௭, 4. செ.கு.வி.(61.) துப்பறிதல்; 1௦ 1110 ௦பர் 
ச்சா ௫௨05 ௦ ள்௦ப௱க(வா௦65, 0 
5ப5010101 படா ௦6. 

த.வ. உளவறிதல். 



அங்கசாலை 

[தங்கசாரகுனம் 4 ப£-தீதல்.] 

[5/ம் சர்ச *ச்றிச22த. அங்கசாதனம்] 

அங்கசாலை ௮92-522 பெ.(॥.) வேளாண் 
குடிகள் செலுத்தும் வரிவகை (1.14... 

1095.); 8 12௦ 0௮/0 நே பேர2ம௦15. 

[அங்கும் 4 சாலை,] 

[5/0். ௮/24:த. அங்கம்] 

அங்கசாலைக்காரன் ௪/,2-22/-6௮௪, 

பெ.(ஈ.) ஊர் நலப்பணியாளன்; 54/11/20௦6 5ஊலார் 

௦, ௫௦04 07171௨ ௦௨0௮, 8855ம் 

16 19/11/2095 ௮10 றா௦௦பா௨5 11105 12160. 

[அங்கம்] -சாலைக்காரான்..] 

[5/4.௮/-5த. அங்கும்] 
அங்கசுத்தம் ௮/47-2ப/0௮/77, பெ. (.) அணிவகை; 

(5.1.1. 11/1, 39); ௨௩ ளர௱ளார். 

அங்கசுபாதி ௮1ர22ப220 பெ.(.) சிறுபுள்ளடி; 
86௦/௮! இவா் ஈஒஞ்கனா (சா.அ௮க.). 

அங்கசூதம் ௮/1922/2/77, பெ. (1.) கொன்றை 
(சித். அக.); ॥ாளிலா (பா. 

அங்கசேட்டை ௪ரர௪-55/1 பெ.(ஈ.) 1. கால் 

கைகளாற் குறும்பியற்றல்; ௦1109 ஈ/5௦/௪7 
வார்ம் ட ரம்5. 2. கை கால்களை வறிதே 
யாட்டுகை; 811௦ 9651பால5. “தங்கசேன்டை 

புரியாமல் (திருவேங். சத. 63). 

த.வ. புலக்குறும்பு 
[5/ம் ௮192-4 025722: க. அங்கசேட்டை..] 

அங்கணப்பிரியம் 

அங்கசேதம் /142.2202/77, பெ.(.) 
1. உடம்பினுறுப்புகளைத் தறித்தல் அல்லது 

அழித்தல்; 6)6015100 0 ஈப1॥271/௦ ௦7 8 

௱ஈவாட்ள ௦4 நகர் ௦07 116௨ 0௦ஞ், ொழறபர௭௦. 

2. உறுப்புக்குறைவு; 905810௦6 07 067601 ௦1 ஒரு 

0௮11 ௦1 0108. 3. உறுப்பழிவு; 1௦85 37 

பி 2௦. 7௮700 0 8 02௮111125௦ 

௦் (சா.அக.). 

[ங்கம்] - சேதம்] 

இர். 2//042த. அங்கம்] 

அங்கசேதனம் ௮/172-2202௮77, பெ. (ஈ.) 

உடம்பினுறுப்பை அறுத்தகற்றுகை; 16 

உவ! ௦4 றனர் ௦716 0௦ஞ்/ ௫ பரா 

ரீக, 1/94மபா௪, 0 லார ௦ ௱ாஊலா5, 

ளொறப12௦ (சா.அக.). 

[அங்கம் - சேதனம்] 

/51. ௮/14270/7202572த. அங்கசேதனம்.] 

அங்கசேதனவித்தை ௪//72-2202//2-14414] 

பெ.(11.) உடற்கூற்று நூல் (புதுவை); ௮2௮௦15. 

[அங்கம் * சேதனம் * 2]ிதீதை./ 

[57ம் ௮/102402/2722:த. அங்கசேதசளாம்.] 

(த. வித்தை. பார்சி] 

அங்கசேவை ௪92-2௪௮) பெ. (ஈ.) குருவின் 

திருவடி தொழுகை (விவேகசிந்.26); 06500௮ 

597106 1௦ 3 606010, 25 ங்௨ா௦ 1/5 12, 

1௦. 

த.வ. பாதத்தொழுகை. 

/5/01. ௮12 52/22. அங்கே] 

அங்கசோதனை ௪//72-5202௭௮) பெ. (ஈ.) 

உடம்பை ஆராய்கை; ஒலி ௦7 176 6௦ 

(சா.அக.). 

[5/ம் ௮122200202. அங்கசோத ளை] 

அங்கணப்பிரியம் ௪/17272-2-2//2/77, பெ.(॥.) 

1. பெண்ணிற்குகந்தது; 068 1௦ ௩௦௱லா; 

2. அசோகு; 850/9 1166, 5௪7௪0௪ 00/0௪ 

(சா. அக.). 

[5/4 ௮/192722//2த. அங்க ளப்பிர]பம் 7 



அங்கணபாடாணம் 

அங்கணபாடாணம் ௪ாரசச-௦2221௮, 
பெ.(॥.) ஒருவகைச் செய்ந்நஞ்சு; 8 ௱௱ள வ! 

௦௦5௦, ௨1ம் ௦07 க 858/0 ॥ஈ 115 ஈகர்பாகி 

518146 (சா.அக.). 

அங்கணம் சா்சஅ7ச7, பெ.(.) 1. கடுக்காய் 

மரம்; ௦௱௱௦ ஈரா௦்வ/கா 126, [ஈவா 

ஈரா, /[வஊ௱ரக/௪ ௦௨/௪. 2. பத்து 

முழஅளவு; 10 பேத ற 685பா6. 3. உப்பு 
(இலவணம்); ௮/1 5910, பட ரானாவிடி ௦௦௱௦ 

5911. 4. பொரிகாரம்: 31 (171031 0 

௱வாபரீ801பா60 8811 608௦, உ௱ரஈசாவ। 
மிவ/௦வ4/ 08/௨0 800/பரா 0100816. 
(149840) (சா.அக.). 

அங்கணன் ௪௪௪, பெ.(ஈ.) அங்கண 
பாடாணம் பார்க்க; 566 ௮/17௮72-,2.2227௮77 

(சா.ஆஅக.). 

அங்கத்தளர்ச்சி ௮79௪-/-/2/27201 பெ.(ஈ.) 
1. விம்மி நிமிர்வுறுந் தன்மையின்மை : லார் ௦7 
660116 6௦௧௭. 2. உடல் நலக்குறைவு; 9௦6107 
[61506140 கெட 1௦ 80/20௦6 806 பயபிடு 
(சா.அக.. 

[அங்கம் - தளாச்சி] 

[5/4. ௮14௮: த. அங்கம்.] 

அங்கத்தினர் ௪௪/4௪ பெ.(ஈ.) உறுப்பினர்: 
௨6. 

(அங்கம் அத்து இனா. ர 

[5/0. ௮922. அங்கம்] 

அங்கத்தீ ௮19௪-1 பெ. (.) 1. வயிற்றுத்தீ: 1176 
ற 10௦ 5100800-08511௦ 0 01065146 ரிஉ. 
2. உடம்பிற் பரவிநிற்கும் சூடு; 96 [9௪௪1 1௮11 
௦001 ௦ப( 1 3ுூ518௱, வார! நலல. 
3. உடம்பினில் பல இடங்களில் தோற்றுஞ் சூடு: 
6 16௦087/6 6௮4 ௮( (62 04 ௦௨1 
௦1 6 0௦ஸ். 4. காம இன்பத்தால் உடம்பினில் 

ஏற்படும் சூடு, காமச் சூடு; 18814 88௦ (ஈ (06 
௦௦3 ர£௦௱ 60655 64 085516 ௦ 10/6 
(சா.அ௮க௧.). 

த.வ. மேனிச்சூடு, காங்கை. 

அங்கதேவதை 

(அங்கம் * தீ] 

[58. ௮19௮த. அங்கம்] 

அங்கத்துவம் ௪ர2//ப1௮/77, பெ. (.) உறுப்பினா் 

தகுதி; ஈஉ௱௦ஊ 5/0. அவர தொடாந்து 

மூன்று கூட்டங்கறாக்கு வராததால் தம் 

அங்கதிதவுதிதை இழந்தார்: 
த.வ. உறுப்பாண்மை. 

[5/8 ௮1ர௮:த. அங்கத்துவம்] 

அங்கதந்திரம் ௪/172-/2704477, பெ. (ஈ.) 

மந்திரவினை அல்லது செய்வினை 

பற்றியநூல்; 8 (கா1௦ 5012006 11691440 ௦7 

8010௨! 0/8018௱5, கா! ௦7 11 பாஷ5 

(சா. அக.). 

த.வ. செய்வினை நூல். 

அங்கதன் ௮7௪2௪ பெ.(ஈ.) வாலியின் மகன் 
(கம்பரா. அங்கதன்றூ. 9); ஈவா ௦7 16 50 
௦1 4/2 

[5/6. ௮1௪௦2:-த. அங்கதன்.] 

அங்கதாரி ௯92-227 பெ.(.) 1. ஆதன் (சீவன்); 
$0ப[. 2. எலும்பு; 6௦16. 3. உடம்பு; 6௦ஸ் 
(சா.அக.). 

[541. ௮/192-027/72த. அங்குத்] 

அங்கதாளம் ௪77௪-/அ௪௱, பெ.(1.) தாளவகை 
(பரத. தாள 4 உரை; (14ப6.) பாஷ் ௦7 16- 
6௮5 பா6. 

[அங்கம் * தாளம்.] 

[540. ௮/1725த. அங்கம்,] 

அங்கதி அரசை பெ.(ஈ.) 1. வளி: ரா. 
2. நெருப்பு; 16. 3. நோய்; 0156956 (சா.அக.). 

[570 ௮1922த. அங்கதி] 

அங்கதேவதை 2/192-0௪௮1 பெ. (ஈ.) 
சிறுதெய்வம்; ௮11200 கெடு ௦7 3 பற 
000. “அங்க தேவதைக்கு இருநாழி உரி அரி” 
(7.4.5. ம 173). 

த் அங்கம் ஜேது, / 

[541. ௮19225. அங்கம், ர 



அங்கந்திறத்தல் 
அங்கந்திறத்தல் ௪7௮2-0722) தொ.பெ. 

(ம்!.ஈ.) வாயால் வயிற்றாலெடுக்கை (வாந்தி 
பேதி), நாட்பட்ட கழிச்சல் முதலிய நோய்களின் 

நிமித்தம் எருவாய் திறந்து போதல்; 98010 ௦7 
6 வாப6 ௦ 1௦ (6 /ல60 ௦௦01௦1 ௦7 

[6 50௨ ராப50165. 11 1/5 8065 
1௦1௦60 ॥॥ ௦௦1௦௪௮, ௦௦/6 0/கார௦௦௮ ௦ 
நூரு (சா.௮க.). 

த.வ. எருவாய்திறப்பு. 

[அங்கம் * திர-.] 
[5/ம் ௮925த. அங்கம்] 

அங்கநதி ௮/%72-7௮241 பெ. (ஈ.) 1. மூளையின் 
நீர்; 116 060௭௦ 501 ரிப(0. 2. சிறுநீர்: பாரா6 

0150121060 1100 16 0௦0 (சா.அக.). 

அங்கநியாசம் சச. றச2, பெ. (ஈ.) 
மறைமொழியோடு உறுப்புகளைத் தொடுகை 
(திருக்காளத். 4, 5, 39.); 1௦ப௦/ 9 8006 றவ 
௦ 16 0௦நூ மரம் (6 ர்ா0௨15 றாா௦பா0 

[6 ௨00௦றா1216 ௫325. 

த.வ. மெய்தீண்டல். 

[57/0 ௮19௪ 1 7)/2522த... அங்கநியாசம்.] 

அங்கநூல் 7௪-24 பெ. (ஈ.) 1. மறைநூல்: 
50190065 0/8 1௦ 1௨ 4௨0௮95. 
'சோதிடாதிமற்றங்கநரல்” (காய சிதம்பர; 70) 
2. சமண தோன்றிய (சைனாகம) வேறுபாடுகளு 
ளொன்று; 8 01855 ௦7 /81ஈ8 5010(1பா௨5. 
அங்கநரலாதியாவாம்(பசோதர, 1 27) 

த.வ. அடிப்படைநூல். 

[அங்க(ம்)- நரல்.] 
[5/0 ௫1942. அங்கம்] 

அங்கபடியெலும்பு ௪17--௦௪ஞ்௰/ாப, பெ. 
(ஈ.) குதிரை சேணத்து அங்கவடியைப் 
போலவிருக்கும் காதெலும்பு; 1௨ 51/பற- 
518060 0016 ௦7 6 ஈ॥001௨ 6௮7 ௮௦௮௦ 

வர்ர 16 ௦5. 115௦6 ளீ 1௨ ள்ல ௦7 
8௱வ॥ 6௦௭85 100 1 1௨ நுறறகா(6 ௦௫ - 
518065 (சா.அ௧க.). 

த.வ. செவிஎன்பு. 

அங்கப்பிரதக்கணம் 

அங்கப்பதக்கணம் ௮/19௮-0-0202/%27௮, 
பெ.(॥.) அங்கப்பிரதட்சிணம் (திருவாலவா. 
94.13) பார்க்க; ௮/192-02-2/2/212/7௮/7. 

த.வ. மெய்யுறுசுற்று, உருள்தண்டம். 

/[5/1. ௮/7௪-0/4-0445/72 2 த. அங்கப் 
பதக்கம் / 

அங்கப்பயிற்சி ௪௪௪-2-2௮ய பெ. (ஈ.) 
அங்கசாதனம் பார்க்க; 866 ௮/172-8222௮/7, 

[அங்கும்] * பயிற்ச] 

/5/1. ௮/1922-த. அங்கம்) ] 

அங்கப்பழுது ௪12௪-௦-௦௮2//2) பெ. (ஈ.) 
1. உறுப்புக்குறைபாடு; 097601 11 ௮ ௦08 ௦7 
(6 ௦௦ 2. உறுப்புக்கேடு; ஈ௮!*0ர21௦ ௦ 

06101ஈ1௫/ ॥ 8 ௦98 (சா.அக.). 

த.வ. உறுப்புக்குறை. 

(அங்க(ம்) * பழுது] 

[541 ௮942 த. அங்கம்] 

அங்கப்பானை ௮/2௮-௦-௦27௭௮) பெ. (ஈ.) 
எரியூட்டப்பட்ட சாம்பல், எலும்பு 

முதலியவடங்கிய பானை; ௮1 6817௨1 6556! 

வா 6 0௦0௨5 கார 8565 ௦7 7௪ 
0690 (சா.அக.). 

த.வ. ஈமத்தாழி, ஈமப்பானை. 

[அங்க(ம்) *பாறைை..] 

[5ம் ௮/14722-த. அங்கும்] 

அங்கப்பிச்சு ௮22-௦-2/220, பெ. (ஈ.) 

உடம்பிலிருக்கும் பித்து; 646 1ஈ 16 51 
(சா.அக.). 

(அங்கம் 4 ிச௬..] 

[523 ௮/922த... அங்கப்.] 

பிகு 2/2. 

அங்கப்பிரதக்கணம் ௮172-0-௦/௪/24421௮7, 
பெ.(.) அங்கப்பிரதட்சிணம் (சீகாழிக் தலவி. 

14.) பார்க்க; 596 ௮/192-,2-0//4/2/0/72/77, 

[5/4. ௪/02- 0/202/45/722த . அங்க ம் 

பர்க், / 



அங்கப்பிரதட்சணம் 52 

அங்கப்பிரதட்சணம் ௪72-2-0//2-12102௮/7), 

பெ.(1.) கோயில் திருச்சுற்றினை உடலாற் 

புரண்டு வலம்வருகை: ௦0110 1௦ 0௦ 1௦ 14௦ 

10984, 1௦ ௮0 8௭௦பா0 8 580160 0180௦, 

9ளலடு 1ஈ ரயி காம் ௦07 ௨ ௩௦. 

த.வ. உருள்தண்டம், மெய்யுறு சுற்று. 

[5். 2/142-0/201/22 த. அங்க.ப்மிரதட் 

சணம்./ 

அங்கப்பிரளி ௯92-௦-ஐர்சர் பெ.(ஈ.) தன் 
உடம்பைச் கருட்டிக் கொள்ளும் தன்மையுள்ள 
மரவட்டை; 8 0694பா6 0808016 ௦7 பாட 16 
௦௦03 1௫௦ 8 ௦0௦ 1010: 1606 65- 
7061100410 ப5 [7667௮5 (சா.அக.). 

(அங்கம் 4 பீரஸி] 

[580 ௮17252. அங்கம்] 

புரள் 2 பிரள் பிரளி, 

22 பெ.) 
2 -2/72):2-௦- 

தூய்மையின் உடல் 

அங்கபாலி 

பொருட்டானதொரு குற்றநீக்கம், தீட்டுக் 

கழிப்பு (வின்.); 60121௦ *₹௦7 0௦00 ॥௱ழபர்டு, 

5ப0 85 1791 0856௨0 டர 116 0௮ம் ௦7 9 

612116. 

த.வ. தீட்டுக்கழிவு. 

[541. ௮/1720/22/2-0-02/1/42த . அங்க ப 

பிராயச்சித்தம்] 

அங்கப்புண் சரச-௦-௦யத, பெ. (ஈ.) 

1. உடலுறுப்புகளில் ஏற்படும் புண்; 8006 ௦ 

/௦பா் 06610060 11 8ு 0ார8ஈ. 

2. ஆண்குறிப் புண்; 8006 0 ப/௦6 ௦ 16 
0௨5. 3. உடலிற்காணும் புண்; [(065, 801௦ 
௦௦ /௦பா0 ௦ 116 6௦ (சா..அக.). 

த.வ. மேனிப்புன். 

[அங்க()-புணண்.] 

[571. ௪/1742த. அங்கம்.] 

அங்கபங்கம்" ௪/19202719௮7, பெ.(1.) பெருமை 
((இ.வ.); நற, றார06. 

அங்கபங்கம்” ௮49௮2௮79௮௭), பெ.(ஈ.) 1. உடற் 
குற்றம்; 961601 11 16 ௦2 ௦7 ௮ 6௦ஸ். 
2. உடலுறுப்புக் குறைபாடு; ஈபர்811௦ ௦ 
செரு ௦1 8 ௦ார8ா. 3. முடக்கு நோயாலே 
உடற்சோர்வு; 9055 ௦4 ஈ௦14௦ 1 ௮ ரா வ! 
௦ ௱8ம் ௪-0 515 (சா.அக.). 

த.வ. மெய்யுறவு. 

[541 ௮/1740ம/7௮/12௪ த. அங்கபங்கம்] 

அங்கபங்கமழி-த்தல் )7:20/194/77-௮/, 4 
செ.குன்றாவி.(1:1.) வருத்துதல் (வின்); 1௦ ல, 
ரார்ச16, (றாள். 

த.வ. மெய்வருத்துதல். 

[அங்கபங்கு(ம்)- அழி-..] 

[5/0. ௮172-ம௮/19௮ 2த.அங்கபங்கம்,] 

அங்கபாலி ௮/9௮22/; பெ.(ஈ.) 1. மருத்துவச்சி: 
ஈகோ ஈய. 2 ஒரு பூடு; 8 லார். (சா.அக.]). 

த.வ. மருத்துவச்செவிலி. 



அங்கபூவம் 

அங்கபூவம் ௪/1722௫:௮77, பெ. (ஈ.) அங்காகம 
பூர்வாகமங்கள்;(181௮) ௮/7222/77௪ ௨0 

2ப 272177. 

(பேரு.மந். 7242), 

[5/7 ௮19௪௮ 07௩22 த. அங்கபூலாம்] 

அங்கம்! ௪12௮77, பெ.(ஈ.) 1. உடலுறுப்பு; 8 நார 

௦1௨ 6௦௦ஸ். 2. அரையின் மேலுள்ள உடம்பின் 

பகுதி; 172 0௦/௦ ௦ உ௱வாா ௦௦ஞ்ர்்௦பர 

6 ॥ாம5-ஈபா. 3. எலும்புக் கூடு; 16 50110 

11௨௱6-801% 0ர றாஊாஉ 00065-81616100. 

4. உடம்பு; 6௦0. 5. மேனியழகு; 14/51-10௦60 

பயாவா 5ர௨06-வு௱ராளாாரு. 6. மருத்துவ 

நூல்; 11601012! 501206. 7. உயிர்; 11௨ 50ப!. 

8. கோளக செய்நஞ்சு (பாடாணம்); ௦0௦ ௦07 (௨ 
32/48005 ௦ ஈரா வ! ற௦1501.9. மனம்; ஈாாா0. 

10. பத்து; 14௨ ஈப௱ வ! 12. 11. மூளை; மாவா 
(சா.அக..). 

/5/். ௮1422 க.அஅங்கும். ] 

அங்க எனும் வடமொழிச்சொல் வளைதல் 

பொருள்படும் அன்ச்' எனும் வேரிலிருந்து பிறந்ததாக 

மோனியர் வில்லியம்சு வலிந்துரைக்கிறார். வடநாட்டில் 

வழங்கிய பல்வேறு பாகத (பிராகிருத) மொழிகளில் 

வயிற்றைக் குறித்த அங்க எனும் சொல்லே 

வடமொழியில் கடன் சொல்லாயிற்று எனத் 

தெரிகிறது. அஃகு-அக்கு-அங்கு எனச் சுருங்குதல் 

பொருளில் வழங்கிய தமிழ்ச் சொல். பாகதம் எனும் 

வடதமிழில் அங்கு-அங் எனத் திரிந்தது. 

அங்கம்” ௮9௮, பெ. (ஈ) 1. ஒரு முழுமையின் 
அல்லது அமைப்பின் பகுதி; 0௮7 07 ௮ ௦16 ௦ 
2ஈ ௦ரலா/2௭1401. ப்டைதீிதறை அரசின் ஜா 
அங்கம். 2. (நாடகத்தில்) ஒரு பெரும் பிரிவு; ௮௦ 
(௦7 ௨ 8-3). செய்தியைக் கேட்டதும் 

அங்கமெல்லாம் பகுற்பு? 

[5/2 ௮1922 த.அங்கம்.] 

அங்கமணிதிரவியம் ச்சா?சட்ட்்சபட்2, 
பெ.(॥) மணமகன் பரிசம் (5.|.1.*/1. 152.); 

0௦0. 

[அங்க மணிஃதிரவியம்.] 

அங்கபூ ௮மாதிநா லோதி” 

அங்கயோகம்” 

[51.௮/1722 த.அங்காம்),$7. ப்சறு௪2 

,த.,திரியம்.] 

அங்கமர்த்தன் சச, பெ. (ஈ.) 
உடம்பை அழுத்தித் தேய்ப்பவன்; 8 86/81 
௦ 8௨8௭100085 ॥/5 ௱௨௮5125 0௦0 - 

58000௭ (சா.அக.). 

அங்கமருடம் சர்ரச-2 227, பெ. (ஈ.) 

1. உடலுறுப்பில் ஏற்படும் வலி; ற81ஈ 1ஈ 1௦ 

6. 2. உடம்பு வலி; ௦௮ ॥ஈ ௨ 6௦, 

3. ஊதை நோய்; ஐவ ॥ஈ (6)/௦418 (சா.அக.). 

த.வ. மெய்வருத்தம். 

அங்கமாலை 2/172-/774/ பெ.(ஈ.) 
சிற்றிலக்கிய வகை (இலக். வி. 835.); 
ட் ௪5 ௦4 0௦05 ௩௦ ௫ 562 

[அங்கம் * மூரலை.] 

[5/4 ௮19௮த.அங்கம்.] 

அங்கயோகம்!' ௪/974-),-27௮/77, பெ.(ஈ.) 1. எண் 
ணுறுப்பு யோகம் (1*); 609 பர்/௦் ௦௦151515 

௦1 011௦75 01 0150101716. 2. எலும்பு மாலை 

(தேவா.295, 7) ; 1௨௦020 ௦1 0௦085 8௦1 (ர 

ந்னு, 

/5/ம் ௮42 )0022-த... அங்கயோகபமம்] 

அங்கயோகம்” ௪ார௪-27277, பெ. (ஈ.) 
ஒகநிலை வகை (சங்.அக.); (51701. ) 510௮1௦ 

௦1 16 இவள் பான |" ௦06 04 1௦பா 90514௦ 

(/22)/2/77, (670774/77, 77/21/7077), ௦ா 

(/02717. 



அங்கர் 54 
அங்கர் அர்ரசா, பெ.(॥.) அங்கநாட்டார்; ௮/79௮- 

225௮, (6 ௦௦பார்ரூ ௮0௦04 6025. அங்கா் 
மாகத ராரியா (திருவிளை. திர.மண, 741), 

[5/01. ௮17௪ த. ஆங்கர்] 

அங்காரகோமான் ௯/72-62127, பெ.(॥.) 

அங்கநாட்டை ஆட்சிசெய்த கண்ணன்; 

(சூடா;); 6௪/72, 85 (0௦ ௦1 ௮/142-225/77. 

[அங்காரா கோரம். / 

[521. ௪/9 2 அங்காரா] 

அங்காயாரி ௪௩௮7 பெ.(ஈ.) நங்கூரந் 

தூக்கியெடுக்கும் கப்பிக் கயிறு (கடலியல்); 0௮1 

1௮0106 1௦0 ரெ பட வா ௮௦௦. 

த.வ. நங்கூரத்தாரம். 

[£. வாய். அங்காரா. ] 

அங்கரக்கன் சான, பெ. (ஈ.) 
மெய்க்காவலன்; ௦ஞ்-9பகா॥். “அங்கரக்கா் 
சதகோழ பமைந்தோர.” ₹கம்பரா. 
சொவணன்றானை காரணன், 70) 

த.வ. மெய்க்காப்பாளன், மெய்ம்மறை. 

[5/1 அரச 12/22. அங்கரக்கள். / 

[த.ஆரக்கன்2 561 25௮7 

அங்கரக்கா க॥ர௭ுக்ச பெ.(ஈ.) நீண்ட சட்டை: 
1௦0 60914 8/௦ நற. (பர௨ 

(ப்.௮ர௮/72 த. அங்கரக்கா. ]] 

அங்கரங்கம் 271974/14477, பெ.(ஈ.) 
உலகின்பம்; 4/0] 1625 பா (சா.அ௮க.). 

வ ட ம் ௮/1921௮/192-/41620௮7, 
பெ.(ஈ.) எலா நுகர்ச்சிகளும்; 81 005 ௦7 
உருவ. 'சற்வாமிக்கு அங்குரங்க 
சைப வத்துக்கு விடுவித்த கிராமம் (.॥//....77.). 

அங்கரங்கவையபோகம் 2/7௮7௪//9௮- 
௮009௮, பெ.(ஈ.) அங்கரங்கவைபவம் 
பார்க்க; 56௦ //92//12-/௮0௪0௮2 

அங்கரட் சிணி ௪792-7212 பெ.(ஈ) மெய்யுறை 
(போர்க்கவசம்): ௦௦௮1 ௦1 ௱விி 

அங்கலாகாசம் 

[5ம் அர - அ த.அங்கரட்சிணி] 

அங்கராகம் ௮/9௪-22௮777, பெ.(1.) உடம்பிற் 

பூசப்பெறும் நறுமணப் பொருள்; 005610. 

“அுங்கராக மணியார மாப" (பாரத, மாணி 109) 

[5/0 ௮/192 - 2022-த. அங்கராகம் / 

அங்கராகி சரசா பெ. (॥.) புறத்தே 

காண்குறும் மேனி மயிர்; ஈவா ௦ஈ 16 0௦ங் 

(சா.அக.). 

/5/4. ௮/1424729422:த. அங்கராகி] 

அங்கருகம் ௮/7௮ப9௮, பெ.(॥.) மயிர் 

(சங்.அக); லா. 

/[5/:1. ௮/172170/722த.அங்கருஅம்.] 

அங்கரூகம் ௮/௪௮107477, பெ.(1.) அங்கருகம் 

(சிந்தா.நி. 35) பார்க்க; 566 ௮/17270/4௮77. 

[5%4. ௮/121/0/722த. அங்களுகம்.] 

அங்கரூபகம் ௪௪2-105௮7௫7, பெ.(ஈ.) மயிர்: 
௮1 (சா.௮க.). 

அங்கலட்சண நூல் ௮/197௮2/2272-/7.0/ பெ.(.) 

உடலுறுப்புகளின், அமைப்பு அழகு 
முதலானவற்றைப் பற்றிக் கூறும் 
உடற்கூற்றிலக்கண நூல்; 121 மா2ா௦ர ௦7 
56106 06501010 (௨ 51ப௦்பா௮] டப, 
ஆ௱ற/0௮ 0600514௦ ௦7 ௦9௮75 ௮ம் பெ 
0₹000110 ௦7 16 5வலாக! 218 ௦7 1 0௦0 
௦ 880 01௪ (சா.அக.). 

[அங்கம் லட்சணம் நரல்.] 

[5/1 ௮/172-/2122௪2த. அங்கலட்சணபம்,] 
இலக்கு இலக்கணம் 5 ர /29௮௮. 

அங்கலாகாசம் ௯7௮:2:2 25௮/7), பெ.(.) மனநல 
மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் மந்திரக் கோல்: 
8 809/௦ 1௦0 ௦ புலார் ப6ஒ0 டு ௦00)/பாா5 
0600111616, 56615 8ஈ௱0 ர $)7/01101001515 
ட €17601 8 0பாஉீ 1 0166௮555 ௦ வவ 
5ப00685 |ஈ॥ 8 ௦4 ன் 21௪6 (சா.அக.). 



அங்கலிங்கம் 55 அங்கவீனன் 

அங்கலிங்கம் ௮/47௮/1974/77, பெ.(ஈ.) வீரசைவர் த.வ. கைகால்முடக்கு. 

தங்கள் உடலில் அணிந்து கொள்ளும் இலங்கக் [5/0 ௮1௪ - 2122. அங்கவாதம்] 

குறி, இலங்கம்; /7௪27 மா பு /173:௮/2௪ | அங்கவாவகம் ௪/72040௮9௮/7, பெ.(॥.) 

றா ள் றன5௦0ா. 

[5/1 அரச-/ர்ரர22த.. அங்கவிங்கம்.] 

அங்கவத்திரம்' ௮௪2-௪72, பெ. (ஈ.) 
மேலாடை (இ.வ.); பட ௦௦4. 

[5/4 ௮10௮ - பச். அங்கவத்திறம்] 

அங்கவத்திரம்” ௮௪௪, பெ.(॥.) 
அடுக்கடுக்கான மடிப்புக்களுடன் ஆண்கள் 

தோளில் போட்டுக் கொள்ளும் நீண்ட துண்டு; 

2 100 068160 01௨௦௦ ௦4 0ணா(வ! ௦௦4 

௦ (௨ 87௦ப/04. 

[5/ம் ௮19 - 25422 த.அங்கவத்திறம்] 

அங்கவயிச்சியா் ௮192-24220/2௩ பெ. (॥.) 
ஆயுள்வேத மருத்துவன் (8.1.1./, 164); 

நூ/பா௨01௦ இ/5/௦1௮. 

75/2 த. அங்கவயிச்சியா.7 

அங்கவாதம் ௮/72-௦2௦2/77, பெ. (.) 

1. உடலுறுப்பிற் காணும் ஊதை (வாத) நோய்; 

வாலி ௦ ஊன ஈள/௦ப5 26௦ ௦1 

1௨ மக ௦ மாடவ ௦71 116 00]. 

2. உடம்மை அடுத்த ஊதை (வாதம்); 9 

௦௦5பால! 276௦014௦ ௦6 ௦1 176 

௦16 6௦ஞ். 3. எலும்பிற்காணும் ஒர் ஊதை 

(வாத) நோய்; ஈ6பாவ|018 ௦7 1௨ 6௦6, 

05160112ப72/0/9 (சா.அக.). 

உடம்பைப் பிடித்தல் அல்லது தேய்த்தல்; 

9௨௭௱௦௦௦10 ௦0 ஈஸா 6 6௦ஞ் (சா.அக.). 

அங்கவிகிராதம் ௪9௪70௮, பெ.(॥.) 

1. உறுப்பு (அங்க)க் குறைவு; 0616௦1 ॥ 8 

௦08. 2. உடம்பின் வேறுபாடு; 818ப04பாவு] 

௦ாாவா965 0711௦ 000 0 [8 வா5 (சா.அ௮௧.). 

த.வ. உறுப்புமுடம். 

[5ம் ௮/2 பட்/122த. அங்கவிகிரதம்.] 

அங்கவிகுருதி ௪ர்ஏசாபாப2ி பெ. (ஈ.) 

1. உடல்நோய்; 0156286 071 (6 00]. 

2. உடலுறுப்புகளின் நோய்; 056956 ௦4 8 

௦9௮ ॥ஈ 11௨ 0௦ஞ். 3. உடம்பின் மாறுபாடு; 

௦806 ௦4 800618௮1௦6 11 16 0௦ஞ்/ 85 

௦01௮08, 129, 800040 610., (சா.அக.). 

[5/ம் ௮௪ 4 ப்பரித. அங்களவிகுருதி] 

அங்கவித்திகை ௮77௪1/10/7௮ பெ. (1.) கணிதம் 

(சிந்தா. நி. 37); 8180௦1 ௭15. 

[5/4 ௮1/20/0ஸ்/22த. அங்கவித்திகை..] 

அங்கவியல்பு ௮/1௪௪10/௮2௦, பெ. (ஈ.) அங்க 

விலக்கணம் பார்க்க; 566 ௮/192-0/-//446472/77 

(சா.அக.). 

[ஆங்கம்-இயல்பு.] 
[8405 ௮47225. அங்கும்./ 

அங்கவிலக்கணம் ௪௮/472-0-4442௪/77, பெ. 

(ஈ.) உடம்பின் தன்மை (குணங்கள் அல்லது 

இயல்புகள்); 1116 ௮1பா௮! 85005104௦0 ௦௦ 

0151 9ப150 ௦௮7201154௦ 1991பா65 ௦1 176 

௦௦/௦5 வாட (சா.அக.). 

த.வ. உடற்கூற்றிலக்கணம். 

(தங்கும்) - இலக்கம். ] 

[54ம் மர22த. அங்கம்] 

அங்கவீனன் ௪௪-௭2, பெ. (ஈ.) 

உறுப்புக்குறைந்தவன் (வின்.); ௦06 8/௦ 25 

ட௦யிநு 476௦15 “ஐஙுகவிடு ளாள்0 ௨0060”. 



அங்கவீனம் 

த.வ. உடற்குறை. 

[$/4. ௮9௪ - //72- த. அங்கவீனன்.] 

அங்கவீனம் ௮9௪-0௮7, பெ.(ஈ.) உறுப்புக் 
குறைவு, ரா௱6ு்௨55. 

[5$%4. ௮9௮ 4 2722. அங்களவீனம்.] 

அங்கன் ௪47௮, பெ.(1.) புதல்வன் (திவ். இயற். 
3,65.):; 50. 

[5/0 அச த. அங்கள்.] 

அங்களை சாசன பெ.(.) பெண் (திவா.); 

ங்கா. 

[5/1. 19௮72 த. அங்களை.] 

அங்கனைப்பால் ௪/92௮4௦-03/ பெ.(ஈ.) 

முலைப் பால்; ௬௦௱௮'5 0௨௨51 ஈரி (சா. அக.). 

த.வ. முலையமுது. 

[அங்களை - பால்.] 

[5/4 ௮/19௮725த. அங்களை,.] 

அங்காகமம்" ௮/௪29சரச௱, பெ.(ஈ.) சமணத் 
தோன்றியங்களுள் ஒன்று (சிலப். 10, 187. 
உரை.); 08 ௦014 16 0185568 ௦74 18147௮ 
50101பா65. 

[5/1. ௮14௪ 28277௪ த. அங்கரகபம் / 

அங்காகமம்” ௯7௪௭௪, பெ.(ஈ.) 1. காமம் 
தொடர்பான உடற்கூற்றியல் நூல்: ௮ 502ரிரி6 
690456 ௦ 56 8ஈ0 8:0௮] ஊர வா(6. 
2. கொக்கோகம்; ௮ 6௦0௦1 :0//:20௮177. 

[5/4 ௮792- சீரவாச௪ 2 த. அங்காகமம் ] 

அங்காகருடணநாசசாரி /192-/427ப0௮- 
7252-2477 பெ.(ஈ.) இசிவு நோய்க்குரிய 
மருந்து; வா கருவார் 1ஷுாா ௦ “6117௩0 
6௦/ப18015 ௦ 5098௦01௦ ௮15, 85 
860005, ஈரா ள். . (சா.அக.). 

அங்காகருடணம் ௮/192-/ச1பரசச, பெ. (1) 
1. உடம்பின் தசை இழுத்தல்; ௦௦117801௦6 ௦7 ௮ 
ம். 2. இழுப்பு; ௦௦ஈ(7801பா௨ 07 8ம், ௨1 

56 அங்காமிப்பட்டா 

0312175156. 3. வலிப்பு; 6௦-ப/5100 (சா.அக.). 

த.வ. உடலிழுப்பு. 

/ஒ/ம.௮/10222-/2/52022த.அங்காகருடணாம்] 

அங்காகருடணவாதம் ச72-/ச7ப72௮- 
௩22277, பெ. (1.) நாக்குப் போன்ற 

உறுப்புகளை உள்ளுக்கிழுக்கும், முடக்கு 

ஊதை (வாத) நோய்; 9 (0 ௦07 ற2ாவு/515 | 

ள் ரவா 6 16 1000ப6 €ர௦., 8௭௦ 

வா 1 (சா.அ௮க.). 

த.வ. முடக்குவளி. 

[57/7 ௮192 2-௮ 2 த. 

அங்காகருடணவாதம்] 

அங்காங்கம் ௪71௮), பெ.(ற.) 1 நான்மறை 
உறுப்பு நூல் (உபாங்கம்); ௮ஈ)1|/8ரூ ௦ 

5600010817 0085 (சா.அக.). 

[5/4 ௮/192/1922த. அங்காங்கம்] 

அங்காங்கிபாவம் ௪ஏகர்சட்2ச/௮7, பெ.(.) 
உடல் உறுப்புகளின் உறவு; 612110 ௦74 16 
5ப0510180ு ௦ 8006850ரூ' ௮00 றாவ]. 

“அரு வினி அருவ கமோள்றி யங்காங்கி 
பாக.மாகி(கி.2 127 . 

[581. ௮192-022௧. அங்காங்கிபாலம்./ 

அங்காதிபாதசாத்திரி /17201,0.20:9-82///7 
பெ. (ஈ.) உடற்கூற்று ஆராய்ச்சியாளர்: ௦0௦ 
47௦ 15 ௫6560 1 (06 0௦௦116 ௮ஈ௦் நாறி 
௦1 8௭40௫; ௦06௨ வம 25 51ப0165 (1௦ 
511ப01பாட ௦01 16 ௦௦0ூ ஜூ 015866011௦, 
3ஈ௨௮௦௱£! (சா.அக.). 

அங்காமி சாசகா/ கு.பெ.எ. (30/) 
நிரந்தரமல்லாத; 18௦௮1. அங்காமி 
குமஸ்தா”(0.0). 

(0./௮17277/ 5. அங்காமி ர 
அங்காமிப்பட்டா 2/19அரட்0-0௮//2. பெ. (ஈ.): 

நில ஆவண (பட்டா) வகைகளுள் ஒன்று, 
மாகு ௦0 ॥௱॥/(60 1116-0650. 

(பி. னரா ௦௪ச “த. அங்காமிப்பட்டா/ 



அங்காரகதோடம் 57 

அங்காரகதோடம் ௮/7:2727/205/77, பெ.(1.) 

கணிய நூலில் செவ்வாயினால் ஏற்படுவதாகக் 

கூறப்படும் குற்றம் (2510].) ஈலிளி௦ 1ரிப2ா௦௦ 

௦4 ரான. 

த.வ. செவ்வாய்க்குறை. 

[5/8 ௪142/22700522த.அங்காரகதோடம்] 

அங்காரகம்! ௮//7அ:27௮77, பெ. (ஈ.) தீ (அக.நி.); 

116. 

அங்காரகம்” ௮/௪௮:௮௪௮7, பெ.(.) உடலிற் 

பூசும் நறுமணக்குழம்பு (அக.நி.); 508160 

பார்பர். 

த.வ. மணக்கலவை. 

[5/ம்௮17௮7294 த. அங்காரகம்.] 

அங்காரகம்” சரசா, பெ.(ஈ.) 1. கரி 

(வின்.); ௦31௦௦8. 2. தழற்கரி (சங்.அக.); 

1௨2120 ௦31௦௦௮. 

[6/0 கடி 2 த. அங்காரகம்.] 

அங்காரகம்” சர்ரசசரசா, பெ.(.) 
பிருங்கராசம் என்னும் ஒரு படாகொடி; 9 

868010 ௦6608; நர ௦ 361100 

ஊவா, 4/௪ 0௮/20ப/2௪0௦௮/25 

60/01 0705121௪ (சா.அக.). 

த.வ. கையாந்தகரை 

[5/0 அ14௮22-4௪2 த. அங்காரகும்/ 

அங்காரகமணி ௮/17௮292-/77௮0 பெ. (ஈ.) 

1. பவளம்; ௦௦1௮, 2. மணி (இரத்தினம்); [பட்டு 

(சா.அக.). 

அங்காரகவல்லி ௪92:2720௮/ பெ. (ஈ.) 

சிறுதேக்கு (பச். மு.); பு 116 மாவா 1291. 

[அங்காரகம் -- வல்லி] 

[5/4 ௮7742-/2-த.அங்காரக(ம்).] 

அங்காரகன் ௮7௮௮௪2, பெ.(.) 1. நெருப்பு 

(திவா.); 116. 2. செவ்வாய் (திவா); 116 றிவ1௪1 

ா௮15. 3. செந்நீர் முத்து (சிலப்.14, 195.); 0621 

கா் உ ஜாப்பன்ட. 

[5/7. ௮12/2422த.அங்காரகள்.] 

அங்காரமஞ்சரி 

அங்காரசய்யாப்பிரமணம் ௮/174/2-229/2-,0- 

7௮௮/7, பெ. (॥.) தீப்பிழம்புக்குமேல் 

சுழலும் நிரயச் சிறப்பு; ௨1 ஈன6 ॥॥ ௦௦ 

[990165 00 8..060௦ 07 16. 

அங்காரசய்யா.்பிரமணா மாநிரயம் (சேதுப, 
துராசார. 27) 

[51. ௮0௮2 * 8௮0/2 * ம//4/712/42 

த.அங்காரசய்யாப்பிரமணம்.] 

அங்காரதாளிகை ௪742-1241 பெ. (ஈ.) 

1. சூட்டடுப்பு; 8 கொர பகா 018016 

௦௮1110 வ0022ரப5 1௦ ஒவர, ப660 ஈ 8 

ஈகா ஈ௦ப56௦10. 2. நெருப்புச் சட்டி, 

கணப்புச் சட்டி; 116-0௦1 (சா.அக.). 

ஹு 

ட) 

அங்காரபரிபாசிதம் /14272-02/,024/05/7), 

பெ.(ஈ.) பொரித்த கறி; 1760 போறு (சா.௮௧.). 

அங்காரம்! ௮7௮௮-7, பெ.(1.) 1. நெருப்பு; 116. 

2. தழற்கரி; 46 ௦2100௮. 

[5/0 ௮1௮௪ 2த. அங்காரம்/ 

அங்காரம்” அரசாக, பெ.(ஈ.) மாத்துவர் 

நெற்றியி லணியுங் கரிக்கோடு; 580191/8 

௦௮௭௦௦௮! ௫௮% 018060 ௦ 16 10௨௨௨0 று 

ந்/்ச்ம்சம்கன2.  அங்கதனணிறையங் 

காரமுர் திட (பிரபோ, 77 775]. 

[5/ம் அர42 த. அங்காரம்.] 

அங்காரமஞ்சரி ௮/17௮12-7724௮7 பெ. (ஈ.) 

கழற்சி; ௮ இவர, 2௨9௮/0/7/2 ௦௦110 0௦௦// 

(சா.அக.). 



அங்காரவல்லன் அங்கி” 
கழ டல ப ட டட க. ர த ம அ அட்ட ட ப. அரப வ அடபட்ட்் ட்டா 

அங்காரவல்லன் ௮/17௮௪௪/௪, பெ. (ஈ.) 

அங்காரவல்லி பார்க்க; 566 ௮/1420௮// 

[அங்கார_ம் 4 வவ்லசர்.] 

[5/1 ௮7௪:த. அங்காரம்.] 

அங்காரவல்லி' ௪2௮2-௮4 பெ. (ஈ.) 
1. பூடுவகை; 0ப5ர3ு 160ாலா0் |69%., 

2. பெருங்குறிஞ்சா; 9068 ல 10௧8. 

[அங்கார.ம்-வல்2ி.] 

[51.2/72:22த. அங்காரம்./ 

அங்காரவல்லி” கச்ச பெ. (ஈ.) 

1. சிறுதேக்கு; 01ப6 ரி0/660 884/-1௨8/60 

91௦௫ 166, 06200௨0௦17 50/10/1212. 

2. பெருங்குமிழ்; ௮ 81 64/60 பழ 810௦௦௮. 

3. கஞ்சா: 9பா/8-ஸம்(5 581/9 (சா.அக.3. 

அங்காரவாயு ௮/19272-2-0, பெ.(ஈ.) நச்சுவளி; 

௦200ப5 8ப110௦0914109 025 66 12011 மவி6, 

015, ஈர65 610. 0௦660 (சா. அக... 

[5/0 ௮192724210. அங்காரவாயுப] 

அங்காரவாரிதி சாஏன்௪-ச2/ பெ. (ஈ.) 
கையாந்தகரை; 8 ஈ6ப்ொல! இவா் ராவ 25 

வர்ர உரகாகாரப5, 20//00௪ 0௦5151 

(சா.அக.). 

அங்காரன் ௪9௪௭, பெ.(1.) செவ்வாய் (அறப். 
சத. 50) 6 வாள் றா. 

/5/04. ௮9௪2 த. அங்காரன். 7/ 

அங்காரி ௮/7ஏ௮7 பெ.(.) அங்காரதாளிகை, 2 

பார்க்க; 566 2/12721279௮/(சா.அக.). 

[5/0 ௮17௮௪ 2 த. அங்காரி] 

அங்காரிகம் ௮/174௮777, பெ. (॥.) 1. கரும்புத் 

தண்டு; 16 8181 ௦01 16 5081-0௨16. 

2. பலாசு; 16 ௦ப0 ௦1 கிஞ்சுகம், 32௨௮ 

170/70059 (சா.௮௧.). 

அங்காரிகை ௪/174792/ பெ.(7.) 1. கரும்புத் தடி; 

518/6 ௦07 1௨ 8ப087-0௮16. 2. முருக்கம் 

பூங்கொத்து; யா் ௦4 பாப்ப 10216. 

[5/. ௮/142/7/422த. அங்காரிகை.] 

அங்காரிதம் ௪4௪2792777, பெ.(.) 1. ஒரு கொடி; 

2 016608. 2. பலாசு; 46 டு 01௦85500௱ ௦7 

கிஞ்சுகம், 22ப/122 7101010059 (சா.அ௧.). 

அங்கானுகூல அரசப், கு.பெ.எ.(௮0].) 

உடம்பிற்குத் தகுதியாக; ௮௨07௨௨௮016 1௦ 1௨ 

௦௦௫ (சா.அக.). 

அங்கானுலேபனம் ௮//௪270-/55௪7௪7, பெ. 
௩.) உடம்பிற் பூசுதல்; உறி 1௨ 0௦0 

(சா.௮க.). 

அங்கி! ௪/ர9/ பெ.(ஈ.) 4. (விட்டங்களைத் தாங்கும் 

தாய்நிலை உத்திரம் போலும்) முதன்மையான 
உடம்புச் சட்டம்; ராவி. “கூறும் மங்கியல 
தங்கமிலை  (8ேவேசாரணி. மாகாசமச், 7 7. 
2. நீள் குப்பாயம்; 1009 180161. “அங்கியினளை 
யங்குமெ யணிந்தவருமானார் (இரகு. தே கறு, 
22]. 3. பாதிரியார் அணியும் நீள் வெள்ளுடை; 
085500. 

[5/௪ 2. அங்கி] 

அங்கி" அர்ற/ பெ. (ஈ.) 1. நெருப்பு (பிங்; 176. 
5. நீக்கடவுள் (கந்தபு. பாயிர. 53); இஜர். 
4 பெருந்தீ; 0196511/6 180ப!ரூ, 09541௦ 16. 
உடறுகாதார மடலங்கி மாந்தல் ” (கல, 

பாயி 77). 4. ஆரல் (கார்த்திகை) மீன் 
(பரிபா.1173) 61/0 க. 5. கதிரவன்: 
5பா. “பணிப்பகை யங்கிறைப் பழிப்பார் ” 
(திருக்காளத். 4. 30, 74) 

[5/1. ௮77/ 2௧. அங்கி] 



அங்கி” 

அங்கி” ௮197 பெ. (1.) 1. சாதி லிங்கம் (வை. மூ.); 

பாரா. 2. கைம்மீன் என்னும் (அத்தம்) 

13ஆம் விண்மீன் (13) 1314 725௪/௮/77. 

[5/ம 2977/ 25த. அங்கி] 

அங்கிக்கரு சர்4்/64ய, பெ.(.) சாதிலிங்கம்; 
2௮ 629பரிர்ப! 60 ௦௦1௦பா0 02 வாரி விடு 

௦ாஒஉஜவ60 1௦0 5பிறர்பா ௨௦ ஈனா௦பறு 

வார் (சா.அக.). 

த.வ. அழற்கரு. 
அங்கிசக்குரு ௪22௪-6, பெ. (ா.) 

இதளியம் (இரசம்) முதலிய தாதுக்களைக் 

கட்டுவதற்காகக் கொங்கணவன் 

பொன்னாக்க நூலிற் சொல்லிய முறைப்படி 

செய்யும், ஒருவகைக் குரு மருந்து; 8 ௦௦௦11௦ 

வர் வா ௮0446 றா்்ற/6 026060 85 ௭ 

௱ல்௦0 ஜா65010௨0 1 1௨ ௮௦௨/0 

501606 ௦07 /60/472/72027 101 ௦௦050 1/80 

ஈாஊபரு வாடா றாவ (சா.௮க.). 

த.வ. இதளியக்குரு. 

அங்கிசகம் /10/5274/77, 

தன்னொறுப்பு; (0 ௦7 850214௦050. 

பெ.(ஈ.) 

த.வ. புலனடக்கம். 

[5/4 9௮775௮442 த. அங்கிசகம்.] 

அங்கிசபாதி ௮/௪, பெ. (.) 

அங்குசவாதி (பரி.௮க.) பார்க்க; 566 

2/14ப/.521/2207 

அங்கிசம்' ௮/7/2௮/77, பெ. (ஈ.) எகினப் (அன்னப்) 
புள்; 8/௮. “ிரமாவினுடைய இராச 
அஙக மம் “(தக்கயாகப் 757), 

த.வ. எகினம். 

[5/1 1௮715௪ த. அங்கிசம்/ 

அங்கிசம்” ௪/2, பெ. (ஈ.) கூறு; 

வார, ற௦ா/௦ா. “மாதவப்பட்ட ஊங்சிச 
வதாரமாகி (ஞான வா. ரர6/ 

த.வ. பங்கு. 

[$/௩௮72௪:த. அங்கிசம்] 

அங்கிட்டோமம்" 

அங்கிசம்” சர௪/5சா, பெ. (ஈ.) 1. தோள்; 
5110ப1027. 2. வாழை; ம்/8ா!வா 166. 
3. பங்கு; (1510 (சா.அக.). 

த.வ. கிளைப்பு. 

அங்கிசயன் 19/82/2, பெ.(॥.) யாக வகை; 

186 ௦4 8 5301106. 

த.வ. அழலாவுதி. 
[5/0 சர0௮/2 2 த.அங்கிசயன்.] 

அங்கிசு ௮/79/2ப, பெ. (ஈ.) 1. கதிரவன்; 176 5பா. 

2. ஞாயிற்றுக் கதிர் (சூரியக் கிரகணம்); 106 

5பா'5 26 (சா.அக.). 

த.வ. அழல். 
[5/1 ௪272 த.அங்கிச..] 

அங்கிசபாதி 2/44/8)/0.2௦1 பெ.(ஈ.) 

அங்குசவாதி (யாழ்.௮க.) பார்க்க; 586 

/14ப.221/2207 

[8/1 ௮7152 - 02014௪ த. அங்கிசபாதி] 

அங்கிசுமாலி ௪/19/2பாரச பெ.(॥.) பன்னிரு 

(துவாதச) கதிரவ இனத்தவருள் ஒருவன் 
(பிங்.); ௮ டு ஈாஉறா85ா( 0 16 5பா, 06 ௦ 

[6 //1/202.520711/147, 0.14. 

த.வ. அழல்தேவு. 
[9/7 அபக த. அங்கிசுமாலி] 

அங்கிட்டோமம்" ௮/9///27774/77, பெ. (.) தீயால் 

செய்யப்படும் வேள்வி வகை; 4/81௫/ ௦4 1௦ 

ற்காக. “அங்கிட்டோமங் கோமேத 

மிராச சூ.யம் " (உத்தரரா. திக்கு. 777. 

த.வ. அழலோமம். 

[91 அழா705/07722 த. அங்கிட்டோமம்..] 
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அங்கிட்டோமம்? சர்ஏ//கரசா, பெ. (ஈ.) | அங்கிதம்" ௮7/0௪, பெ.(ஈ.) பாட்டுடைத் 
திருமணி (கோமேதகம்); ரகா 581006, 

ற (சா.அக.). 

த.வ. அழற்கல். 

[5/4. 20/7/-5/5/772: த.அங்கிட்டோமம்,] 

பெ. (ஈ.) 

அங்கிசபாதி பார்க்க; 8566 ௮/17/540201 

(சா.அக.). 

அங்கிடபாதி ௮/7/ர௪-0201 

த.வ. அங்குசவாதி 

[5/01. /1௮17752-0201422 த. அங்கிடபாதி] 

அங்கிடம்' ௮7/22), பெ. (.) 1. சீதாங்க வைப்பு 

நஞ்சு; 8 (000 ௦4 ஈர 0௦6௦1 2. சாரத்தைக் 

கட்டுமோர் மருந்து; 8 ௦6/0௮! ௦௮02016 ௦7 
௦5௦149 ௱பாக16 ௦4 ஊா௱0/2 50101 

[6 90288. 

த.வ. அழல்நஞ்சு. 

/5/1./௮175௪2.த. அங்கிடம்./ 

அங்கிடம்” ௮/49/05, பெ. (ஈ.) 1. வாழை; கார்ன் 
66. 2. தசை (மாங்கிசம்); 1151 

அங்கித்தம்பனை அர்ஜட்“2772௮௮! பெ. (ஈ.) 
நெருப்புச் சுடாமலிருக்கச் செய்யவல்லதொரு 

கலை (திருவாலவா. 38, 23.); ௮7௦7 5ப8ஊொட 

6 8014௦ ௦776 ௫ ற301௦. 

த.வ. அழல்தடை. 

[அங்கி 4 தம்பனை.] 

[574. ௮275 த. அங்கி / 

அங்கித்தேவன் சாரட் /ச0-ற பெ.(ஈ.) 
தீக்கடவுள்; 116 0௦0 1௦ 11௨. அங்கித் 
தேவரு சொ (பெருங் உஞ்சைக் 45 757) 

த.வ. அழற்கடவுள். 

[ஆங்கி 4 கேவன்.] 

[541. ௪ர/ 2 த. அங்கி] 

தலைவனைக் குறிக்கும் பெயர்; (௦ ஈவா6 ஙா, 

॥ ௮ 0௦8, 1௦ 8 0௭5௦௱ 164௦ 15 1௨ ௭௭௦. “ஓர் 

அங்கிதம் வைத்துப் பாடுகிறது” (3. 

த.வ. உள்ளாளன்... 

[5/2 ௮/௪ 2 இ. அங்கிதம்] 

அங்கிதம்” ௪9/7, பெ.(1.) 1. அடையாளம்; 

8100. “அங்கிதம் பிறவமே லறைய 

நின்றே (கந்தபு இந்திரபுரி 37). 2. தழும்பு; 

5021. “இவன் செருவிற் கொண்ட 

வங்கிதத்து (இரகு. யாகப். 70.2), 

த.வ. அடையாளம். 

[5/01. ௮41/௪ 2௧. அங்கிதம்,] 

அங்கிதாரணம் ௮/9/4:27௮/77, பெ. (ஈ.) தீயின் 

திறம் நினைத்து அமைத்தல்; ௦0௦0௦81810 ௦ 
6 ஐர்ஜ்06 07116, 85 ௦௦௭0 1ஈ 1ஒ 0௦ங் 

(சா.அக.). 

த.வ. அழற்கோவை. 

[அங்கி - தாரணம்] 

[5/4 9/:த. அங்கி] 

அங்கிதிசை சரட்! பெ. (ஈ.) தென்கிழக்கு 
(திவா.); (6௨ 5.6 பலரா, 95 பாக 156 
9பேகோ்[ற ௦4.&0ர். 

த.வ. அழல்திசை. 

[அங்கி *திசை.] 

[5/0. 2ர0/ 2 அங்கி] 

அங்கிநாள் சர்ச்ச; பெ. (ஈ.) 7, ஆரல் 
(கார்த்திகை) (பிங்.); (0௨ (84ம் சர்ச. 
2. கைம்மீன் (அத்தம்) (சூடா.): 19௨ ஈரமா 
[7௪/50௮. 

த.வ. ஆரல். 

[அங்கி *நாள்.] 

[541 ௪9த. அங்கி] 
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அங்கிபூட்டு--தல் அர்ழட்2ய//ப, 5 செ.கு.வி. (.1.) 

சீலைமண் செய்தல்; 1௦ 0௦21 2 (00 016௦6 ௦7 

க் லா 7620 5௮0 ௮01௦ ௦௦ 0 

(12 (1௦பாம் 5 ௨0065 071௦௨ ௱௦பன், 85 07௮ 

0௦1116 610., 1௦ ஈா௮/6 னா ௮-ம். 1௦ (பட்டி 

11158 15 ௨ ௱ஊ[௦0 8000180 நூ 116 

வள்ள, வாம் வ வங்லா5 10 கோள் 

௦௱ 5 (சா.அக.). 

க.வ. மண்ணீடுசெய்தல். 

அங்கிமாந்தம் ௪47247, பெ. (ஈ.) 
நோய்வகை (கடம்ப. 4, இல்லா. 94.); ௨440 ௦7 

0156256. 

த.வ. அழல்மாந்தம். 

[அங்கி - மாந்தம்] 

[5/ம் ௮077. அங்கி] 

அங்கியங்கடவுள் ௮/ஏட௮/-622200/ பெ. (.) 

தீக்கடவுள்; &9௱॥. “அங்கியங் கடவுள் 
அறிகாியாக (தொம், பொருசர், 74.2 உர... 

(தங்கிச் - கட ர்.] 

/3/ம ௮27. அங்கி] 

அங்கியாதானம் அர்ஏட்)-22277௮/77, பெ. (॥.) 

வேள்விக்காகத் தீயைச் சேர்க்கும் தொழில் 

(திருக்காளத். 4, 29, 33); ஈர்ப்கர்௦ரு ௦ா௦ரு 
௦4 ௮௦9 16 5806௨0 16 ௦ (6 (௮௭ ௨0 

௦௦156௨௦௭௮310 16. 

த.வ. அழற்கொடை. 

[அங்கி - அதனம்] 

[5/7 ௪07/5” த. அங்கி] 

அங்கிரகம் ௮/ஏர்௪7௮/77, பெ. (1.) உடம்பினோய்; 

05௨956 ௦1 1௨ 0௦ஙு, 6௦0/0 ௮ 

(சா. அ௧.). 

த.வ. மெய்ப்பிணி. 

[5/4 ௮22௮-௧. அங்கிரகம்/ 

அங்கிரசு அரசாக பெ. (.) அங்கிரன் 
(மச்சபு.இருடிமான்.57) பார்க்க; 586 ௪/127277. 

[5/7 ௮0/25ப/ 2 த. அங்கிரசு.] 

அங்கிரிபாணி 

அங்கிரம் அர்ச்சா, பெ. (॥.) பதினெண் 
துணைத் தொன்மத்துளொன்று; 3 56000090ு 

27272, 006 ௦7 18 442௪-2 ப/22727777 

[5ம் ௮12௪ த. அங்கிரம்/ 

அங்கிரன் அரசாக, பெ. (ஈ.) ஒரு முனிவன் 

(வின்.); ஈ௮ரா6€ 04 8 5206. 

[5/ம். ௮1225 2 த. அங்கிரன்.] 

அங்கிரா சர்ரர்ச, பெ. (ஈ.) ஒரு முனிவன் 

(காஞ்சிப்பு. சத்ததா 2); ஈவா€ 07 8 85806. 

[5/0். ௮125 2 த. அங்கிரா.] 

அங்கிரி! அசர்? பெ. (1.) மரவேர் (நாநார்த்த.); 
£௦௦1, 25 01166. 

/5/0ம் ௮127 த. அங்கிறி] 

அங்கிரி” சர்ர்! பெ. (ஈ.) மாட்டு நோய்வகை 

(பெரியமாட். 102); & 09116 - 01/56856. 

[5/ம் ௪ம் 5 த. அங்கிரி] 

அங்கிரி” அசர்; பெ.(ஈ.) பாதம், தாள் (பிங்.); 1௦௦. 

[54ம் ௮77 2 த. அங்கிரி!] 

அங்கிரிநாமகம் ௪/327277224/77, பெ. (.) 

மரமூலம்; 1001 01 8 186 (சா.அக.). 

த.வ. மரவோ.. 

[544 ௮/12/7/72774275-த.அங்கிறிறோமகம்/ 

அங்கிரிப்பலா அர்மரட்2-,0௮2 பெ. (॥.) சிற்றா 

மல்லி, பற்களையொத்தும் சிறியனவுமான 

மல்லிவகை; 811011 1ப௦௨௦ காகம்/கா /ஷ௱ரா6, 

ப௨௱ராயா 5௮2௦ (0/0108) (சா.அக.. 

க.வ. மூக்குமல்லி. 

அங்கிரிபம் ௮%2472௮/72) பெ. (.) மரம்; 1168 

(சா.அக.). 

[54 ௮7127070௦2 க. அங்கிரிபாம்.] 

அங்கிரிபாணி சர்க் பெ. (ஈ.) 

(வழக்கமாய்) விரல் சூப்புங் குழந்தை; 9 111 (4] 

வட ஈஷ்ர(பிர 5ப05 10௪ பாம், பாம் 

5ப௦127 (சா.அக.) 

த.வ. கைசளூப்பி, விரல்சூப்பி. 



அங்கிரிபானம் 

அங்கிரிபானம் அர்சர்ட்சகாகா, பெ.(.) விரல் 
சப்புதல்; 5பொட 16 1106 0 16 1065 85 

0௦0௨6 டூ ராரீகா*6 (சா.அக.). 

த.வ. விரற்சூப்பல். 

அங்கிரிவல்லி 2/]மரடஅ]7 பெ.(1.) மூவிலை; 9 

௦ி௮ா1-/உஞ்/ககாப௱, 800000/01065, ௦.ரீ. 
அங்கிசபாதி (சா.அக.). 

த.வ. இலைவள்ளி. 

[அங்கி -- வல்வி] 

[5/0. அரத. அங்கிறி] 

அங்கினீண்டான் ௯9/22, பெ. (1.) கருஞ் 
செம்பை; ௦851௮10 5681581446 றி2ா1-5௦250௮/௮ 
260)/01/20௪ 8185, 5. ,40ப//௦௮1௮ (சா.அக.). 

அங்கீகரணம் 30102120௭௭, பெ. (ஈ.) உடன் 
படுகை, உடன்படிக்கை; 8858ா(1ஈ0, 
20060100. 

௪.வ. உடன்பாடு. 

[5/4. சாற/னா21௪ 5 த. அங்கீகரணம்..] 

அங்கீகரித்தல் ௯1௪௪, 4. செ.குன்றாவி. 
(40) ஏற்றுக்கொள்ளுதல்; 1௦ 8008, 1805146. 
200104/6. -சித்தம்வைதி இடவுமங் கீகரித் 
இிழிமகா தேவதேவா (அறப் சக. 700./, 

த.வ. ஏற்பளித்தல். 

[5/4 சரட்) த. அங்கிகாி-.] 
அங்கீகாரம் ௪9/2௮. பெ. (1.)1. உடன்பாடு: 

80801810௦6, 800௦௩5! 2. வரவேற்பு; 
1௦52 01ட. “அங்கீகார ரனனைத்துகு் 
ப்தான் (ரான வா. சிகித், 27). 

த.வ. ஏற்பு. 

[5%0். ௮92௪ 5 க. அஙகிகாரம்.] 

அங்கீகிருதம் சரய, பெ. (1.) ஏற்றுக் 
கொள்ளப்பட்டது (சங். அக; ல வக் [8 
901860 (0, 80060160. 

[58ர். சாடி 5 த. அங்கீகிருகம்.] 

அங்கு ரப பெ. 1.) உடலுறுப்பு: ரட் 6 [6 
௦௦0 (சா.இக.). 

அங்குட்டம்! 
[5/4 ௮14 த... அங்கு] 

அங்குசபிசாரி ௪//7ப/2௪-2/221 பெ.(ா.) 

பேரீச்சம் பழம்; ராப ௦7 (6 0216 றவ௱, 

/2/102/% 907௨7௪ (சா..அக.). 

அங்குசம் சாரரப27, பெ. (.) தையற்காரரின் 
விரற்கூடு (இராட்.); 14௱ம்6. 

[5/1 ௮717054747 த. அங்குசம் / 

அங்குசரோசனம் ௪//7ப52-70592/72/77, பெ. (ஈ.) 
கூவை நீறு (இராட்.); ரி௦பா ௦4 6851 [ஈகா 
௦௦௦0. 

[5/௮ 1002722 த. அங்குசரோசனாம்/ 

அங்குசவாதி சாரப2ச-ஈ2௦% பெ. (ஈ.) 
சிறுபுள்ளடி; (பச். மூ.); 8080௦ப5 03௮16 

பராரீ௦/416 (10-1௦. 

[541772775௪ 4 ,0201425 த.அங்குசவாதி] 

அங்குசன் ௯2052, பெ. (ஈ.) வைப்பு நஞ்சு 
(வை.மூ); ௮//7ப.22.,029272/77. 8 ஈரா னா௮ 
001501. 

[5/4. ௮///ப/2௪ 2 த. அங்குசன்.] 

அங்குட்டப்பருமன் ௮//7ப//2-2-2௮1பர7௪ பெ. 
(1.) பெருவிரல் கனம்: 95 1101 95 19 பாம் 
(சா.அக.). 

[அங்குட்டம் - பருமன்] 

[ஒ1. 2/17/5/02:த. அங்குட்டம்./ 

அங்குட்டப்பிரமாணம் ௮/17ப//2-0- 
ரக, பெ. (ஈ.) அங்குட்டமாத்திரம் 
பாக்க; 566 ௮/1ப//௪-772/727 (சா.அக.). 

[5/1.௮/17ப5/7௪-௦7௪-1720௯ த. அங்குட்டர் 
பிரமாணம்] 

அங்குட்டம்" ௮7ப/2ஈ, பெ.(ஈ.) 4 பெருவிரல்; 
மியா, 694 106. 'தாளங்குட்டத்தைத் 
திகழிரதத்தினா ன்றி” (வரத. பாகவத. 
பிகு 20). 2. பெருவிர லளவு; 
ம்யாம். 

1685 பா6 ௦7 3 
அங்கு.ட்ட ன்னு பாள விற்ற 

கு ௮வாயந்த (பாகவத. சூரியமண் 20). 



அங்குட்டம்” 

[570. ௮/12ப2474 2 த. அங்குட்டம்] 

அங்குட்டம்” சபற, பெ. (ஈ.) பாண்டு 
(வை.மு.); 8 ௦௦014௦ 1௦ 116 61/8௫ 02558065, 
9௨ வ! ௦03 (சா.அக.). 

[5/7 ௮1950௪ 2 த. அங்குட்டம்] 

அங்குட்டமாத்திரம் ௪/2ப2-/772/07/௮/77, பெ. 
(ா.) பெருவிரலளவு; 88 619 85 ௨ பாம் 

(சா.அக.). 

அங்குட்டமுதல்ரோமம்வரை ௮/12ப//2/77ப2- 
704/77/77-02/2) பெ. (11.) கால் பெருவிரல் முதல் 

தலைமயிர் வரை; 1100 1/6 610 1௦6 1௦ 16 ௨80 

1.6. 1௦ 1௦61௦ 100, 11 பாகர ஷு 1௦ வா௦16 

௦௦03/ (சா.அக.). 

த.வ. அடிமுதல் முடிவரை. 
அங்குட்டரூபி அரசப் பெ. (ஈ.) 

1. பெருவிரலளவினன்; 9 06750 074 5௱வி 

8126, டப. 2. அகத்தியர்; 1௨ 5806 

0850 (சா.அக.). - 

/5/4. அ ப500௪1 ப0/725- த. அங்குட்டரூமி] 

அங்குட்டவாதம் ௮/47ப//2-02௦2/77, பெ. (ஈ.) 
பெருவிரல் வளி; ஈ6பா௦515 ௦4 1௦ ரபர் ௦ 
[6 91681 106, 8/௮ 1௦ ஈ8௱ழ (சா.அக.). 

[5/7. ௮174507222. அங்குட்டவாதும்.] 

அங்குடம் ௮/7ப2217), பெ. (1.) திறவுகோல் (யாழ். 
அ௮௧.); 6. 

[5/0 அர்ப் 2-௧. அங்குடம்] 

அங்குடாகினி ௯௪ப222/ பெ. (ஈ.) கருங் 

கடுகுரோகினி; 91௮0% ௮110௦6, /7//5ப5 

[7/9 ௮1/25 0/070/77/22 பா0௮ (சா.௮க.). 

அங்குரார்ப்பணம் 

[5ம் கப த. அங்குடாகினி] 

அங்குணம்! ரபாகர, பெ. (ஈ.) வெங்காரம் 
(௩.) 60ல். 

[5/4 அர்்௪ரச த. அங்குணம்,] 

அங்குணம்” அரபா, பெ. (ஈ.) கோதுமை: 
ங், 78/0 பாா எ ப/0௮2 52/25 7. எய்யா 

(சா.அக.). 

[5/0 அரச 2 த. அங்குணம்] 

அங்குத்தான்! ௮/12ப/72ற, பெ. (.) துன்னார் 
விரலில் அணியுங்கூடு; 14௱016. 

அங்குத்தான்” ௮/47ப/20, பெ.(ஈ.) பெருந்தாரா; 
2 14/14 00056 (சா.அக.). 

அங்குயாசக்காய் ௪ரய/22௮42 பெ. (ஈ.) 
பலகறை; 00௫ (சா.௮அக.). 

அங்குரகம் ௮/47ப72௪2/77, பெ. (.) கூடு (சிந்தா. 
நி. 39); 1250. 

[அம் ௮ப/2-42 2. அங்குரகம்] 

அங்குரப்பிராணி ௮/19ப/2-2-2727% பெ. (£.) 
மூளை சீவி; 9 08161௦ ஈகா£6 10 ரா/0௦- 
௦0௮ எண்ன வால! ௦ 4௨0எ1௨01௫- 

ஈ்௭£௦௦6 (சா.அக.). 

[5ம் சம்பக * 20172 த. அங்குரப்பீரானி] 

அங்குரம்" அரபா, பெ.(1.) நீர் (நாநார்த்த.); 
ங். 

[5 ௮7/12 2த. அங்குரம்./ 

அங்குரம்” சரமா, பெ. (ஈ.) 1. வாழை; 
வாரி 166, /44/ப52 02795/0/20௮. 

2. பூண்டின் முளை; (௨ 5௦௦1 ௦4 பளார். 

3. முளை; 50௦0 1௦ ௨ 5660. “அங்குரம் 
போல் ௨ளரர்தருளி  (பெறிபபு திரரா. 23; 

4. குருதி; 01௦௦0. 5. மயிர்; ௮. 

[5/5 (பாச 2 த. அங்குரம்/ 

அங்குரார்ப்பணம் ௮/1772/0,02/2/77, பெ. (1.) 
பாலிகை தெளிக்கை (நெடுநல். 75. உரை); 

௦௦௫ றாவ 1௦ 8 ௱ளா/க06 ௦ ௦ 

3ப52/0/005 ராணா 1 கள்ள 0 5௪௨05 

216 018060 [ர ௨258615 70 50௦00. 



1 அங்குரி'-த்தல் 64 ண. 
அங்குரித்தத் த தா பிங்குலம் 

த.வ. முளைப்பாலிகை, முளைக்கட்டு. 

[541 அர்பாசாரகாறசாள த. அங்குர்பணம் ர் 

அங்குரி'-த்தல் சரசம், 4. செ.கு.வி. (4./) 
1. முளைத்தல்; 1௦ 5றா௦பர். “வித்தட்டங்கியே 
யங்குரித்து  (திருவாத. ப. மந்தி 7), 
2. தோற்றுவித்தல்; 1௦ ௦191816, (௦ 66 6௦. 
“குருவமக் குலத்திலங் குரித்தான் ” (பாரத. 
குருகு. 277 3. வெளிப்படுதல்: (௦ 2/2! 
065611, 800681. “அண்டு மன்றல் 
பெற் நங்குரித்தரா் " (பரரத. இிரெசாயகிரா: 92) 

த.வ. முளைப்பு. 

[541 ௪4/2 2 த. அங்குர், 7] 

அங்குரி” அரபா! பெ. (.) 1. கைவிரல்; 11௬027. 
2. கால் விரல்: 10. 

[5/4 எர்ரமா/ 2 த. அங்குரி.] 

அங்குரி” சரப! பெ.(ஈ.) தளிர்த்தல்; 5ற௦ப11ஈ0 
(சா.அக.). 

[547 அரபா க. அங்கி] 

அங்குரிதம் ௮79022 பெ.(ஈ.) முளைத்தது; 
ல வள் 85 8மா௦ப(60 1980 (சா.அ௧.). 

[5/4 அரபா. அகும்] 

அங்குலதோரணம் /37//2-/272772/77. பெ. ு.) 
சிவனியர்கள் நெற்றியிலணியும் திருநீற்றுக் 
கோடு (0.ஈ.); ஈ81( ௦78690௦0 8585 ௩௦ 
பூ 5௪௪ ௦௩ ரன் 1௦161)6905 1 76௮ 
1௦1120! (125. 

[ஒர். ௮/10/2- ௮௭௯ த.அங்குலதோரணம், 7 

அங்குலப்பரிட்சை ௮/174/2-,2-22/7/2௮ பெ. (ஈ.) 
பெண்களின் பிறப்புறுப்பிற் கைவிரலை 
யிட்டுக் கருப்பையைத் தூக்கியும் இறக்கியும் 
பார்த்துக் குழந்தை உண்டாயிருப்பதை 
அறிந்து, கருப்பத்தை உறுதி செய்யும் ஒரு 
கைமுறை; உ ஈ€£100 07 0/800௦5110 
ா6வா௦ு 1௦ 16 41% 1௦ 1௨ 81 றர 
௦ பள பற 16 பர்சாபக வா1( (0 119 
11561160 111௦ 1௨ ௩௨017௮ 50 85 1௦ 090௨ 
ப ஊ௱ம்ரூ௦ 1௦ 156 86 14]| 2947 | ௪ 
16217 0௦௫ ॥॥ ஙா, றா ௦ 16 
ப ௦ 60 1ஈ 16 £600௦பா0, 11 ௮ 
880181151௦ வஸு, சார்வு! 2//011/77 07 
(சா.அக.). 

த.வ. விரல்தேறல். 

[547. ௮ரரப/ச-ம௮2 22. அங்குல 
பரீட்சை. / 

அங்குலம்" ௮7௭/2, பெ. (ஈ.) அணிவிரல். 
சுண்டு விரலுக்கு முன்னுள்ள விரல் (அக. நி); 
109 1110௦. 

த.வ. மோதிரவிரல் 

[52ம் ௮/17ப,௮ 5 த. அங்கும்] 

அங்குலம் ஏன்னும் மிசா கணையாழி 
(போதிரம்] அளியும் சிறப்பு தோக்கி அள௱ிவிரல் 
சாண்ணாம் பொருளில் குமிரில் மட்டுமம அ தர்காது., 
வட மர/கொியில் இங்லை, 



அங்குலம்” 

அங்குலம்” ௮/ரப/2, பெ. (ஈ.) 1. கைவிரல்: 
111961. “கமலங்க எிகரு மங்குலத் 
திருகீசை " (மருதூ 48.); 2. கை அல்லது 
காலின் பெருவிரல்; 1ப௱ம் ௦ 9௨2 106. 3. 

ஒருவிர லகலம்; ௦, ௨ ரா825பாஉ ௦7 1௨, 

௮5 8 11025 6௨௨01. “அங்குலத்தள வை 
யாமே : (கந்த; அண்ட, 5), 

த.வ. விரலம், விரற்கிடை.. 

[5/. அ/17ப/2 த. அங்கும்] 

அங்குலராசி ௮/90/2-232) பெ.(1.) பூநாகம் 

போன்ற ஒரு வகைச் சிறிய பாம்பு; ௮ 5060165 

௦1 8௱வ 51௮665 800௦01 8 ள் ற ளா, 

95 பா (சா.அ௮க.). 

[5/5 ௮/37ப/272/5த. அங்குலராசி] 

அங்குலி" அயர்; பெ.(1) 1. விரல் (திவா.); 192 
௦ 1௦6. “அங்குவி பயொண்களி னமைத்து 
(போர; அசராம, 72) 2, கணையாழி; 110௨1 
ரா), (௦6-ரா0. “மேல்விரல் தனக்கு மங்குவி 
பொருத்தி (ல். பாரத. திரெள. 30.) 

[5/7 அரம் த. அங்குவி] 

அங்குலி” சய பெ.(ஈ.) 1. ஆதனின் 
இருப்பிடமாகக் கருதப்பெறும் புருவ நடுவம்; 
(06 50208 061/6 (6 நூ6-0ா௦3 
0015106760 95 16 569 ௦7 50ப!. “அங்கு 
கூடி பகப்புறும் “ (திரும். 7797] 

[5/7 அபர த. அங்குலி] 

அங்குலி” சாரப் பெ. (ஈ.) 1. யானைத் 
துதிக்கையின் நுனி; (6 11 ௦4 ௨ஈ ஒவர 

௦5 அங்குலித்திரம் 
பாட. “அக்கிரி குலங்கள்விடு மங்குவிபமி 
ஹுண்டி வலை " (கலிய் 225). 2. ஐவிரலி (பரி. 
அக.); ஊர்ல, ௨ ௭6ஷ0ன 6௨0 20 1ப((6. 

(54 அப 2-2. அங்குவி] 

அங்குலிகம் ௮/47ப/7௮77, பெ. (ஈ.) கணையாழி; 

111921-1॥9. “அங்குலிக மொன்று 
சமாரழ்தரு கிணஹ்ரல் ௨1ர (பாரத. வாரா. 37], 

க.வ. மோதிரம். 

[5/௩ அப த. அங்குலிகம்.] 

அங்குலிசத்திரம் அர்ஏம/சர்சா, பெ. (ா.) 

தொண்டையில் அறுவை மருத்துவம் 

செய்தவற்காக விரலில் மாட்டிக்கொண்டு 

பயன்படுத்தும் ஒரு வகைக் கத்தி; 8 8பார10௮| 

பாரீச ப6௦0 ர 8௮॥ ௦061814/0 07 146 (1௦௮1. ௮ 

50120119 ஈாா்பறகா( ௮0 ॥ 8 ௨ கா௦- 

5௦0௦1 (சா.அக.). 

த.வ. விரற்கத்தி. 
[57. ௮17ப/*525022 த. அங்குலிசத்திரம்./ 

அங்குலிசந்தேசம் ௮/17ப/-2470/224/77, பெ. 
(1.) விரல் நொடித்தல்; 2/9 8 882 ॥௦156 

டர 51 ர 16 வ ௦7 ௨ பாம், 8லா0 

௨ ்ப௱ம் (சா.௮க.). 

[94ம் ௮ர7ப/*2௮7-229: ௧. அங்குவிகர்தேசம்] 

அங்குலித்திரம் சபரக, பெ. (ஈ.) 
கைவிரலுறை (சிந்தா. நி. 39); (/ம்௪. 

[5ம் 2 ஐ. அங்குஸிறத்திரமம்./ 



அங்குலித்திராணம் 

அங்குலித்திராணம் ௮/7ப//-0/274/77, பெ. 
௩.) அங்குலித்திரம் (யாழ். அக) பார்க்க; 899 

2/14ப////174/77. 

[5/1 அய ப/2722த. அங்குவிதிராணம்,.] 

அங்குலித்திராணிகம் ௪/பரர22(௮17, 
பெ.(ஈ.) இசிவு (சன்னி) முதலிய 

நாய்களினால் தாக்குண்டு பல் கிட்டியிருக்கும் 
போது நோயாளிகளின் வாயைத் திறக்க 

முயலுகையில் அவர்கள் தம் பற்களால் 
விரல்கடிபடாமல் இருப்பதற்கா கப் 
பயன்படுத்தும் ஒரு வகைக் கருவி; 9 5பா010] 
ன்ப வர் 1௦ றா௦65 10 [மீஷாா0 8 
௮1 ௦ 10 ௦1000 80 041001 (௦ 0௦ 
ஓ௦ நூ 6௨ ஈவா 100608; 8 8பா010௮] 
ரபா ௦7 ௦1080 1௨ ௱ா௦பர் ௦0 8ா- 
௱௦ய1் 980 (சா.அக.). 

த.வ. கிட்டுக்கோல். 

[5/0்.௮1ப/-021௭ த.அங்குலி திராரறிகம், 7 

அங்குலிதோரணம் ௮/17ப/7௪௪௱, பெ. (.) 
தோரணம் போல் நெற்றியிலணியும் சந்தனச் 
சாந்து; 8 0600121446 றல ௦ 16 709௦௮0 
பா மரம் 50௮! 08506 ௦ ௦ ஈக 

த.வ. தோரணச்சாந்து. 

[அங்குலி - தோரணம்,/ 

[5. ௮9ய/ 4 காஜாச 5 க. அங்குவி 
தோரணம்./ 

அங்குலிப்பருவன் 2/14ப/,0-07ப2. பெ. (.) 
விரற்கணு; 11104 1௦41 (சா.௮க.). 

[571.௮//9ப/ட0௮ப 25 த.அங்குலிப்பருவன்.] 

அங்குலிபிராசனம் 2//ப/0ர2222௱,பெ.(ஈ.) 
விரல்களினால் அள்ளியெடுத்து உண்ணுகை: 
6911௦ காரர் (06 110675 (சா.அக.). 

த.வ. விரலூட்டு. 

[5/0. சர்ர் 4 மாசி 5 த. அங்குலி 
பிராசனம்,] 

அங்குலிமுகம் ௮/[/ப77பர/7, பெ. (ஈ.) விரல் 
நுனி; [2 ௦1 ரில (சா.அ௧.) 

[அங்குலி 4 முகம்] 

66 அச்சதந்தெளி-த்தல் 
/5/ம் ௮7/4 த. அங்குஸி/ 

அங்குலிமுத்திரை ௪/சப/&7ப/௮) பெ. (ா.) 
முத்திரை மோதிரம் (யாழ். அக); 519161 ரா]. 

[அங்குவி-முத்திரை.] 
[5/0 சரப த. அங்குஸி] 

அங்குலியம் ௪/17ப௮77, பெ. (.) கணையாழி 

(யாழ். அக); 10௦ 0. 

[5/1 அரப் த. அங்குலியம்] 

அங்கோலதைலம் ௪/172/2-/௮1/௮77, பெ. (ஈ.) 
'கண்கட்டுக்கலைக்குரிய நெய்மம் (சம். அக.); 

9 லவ்80160 1௦ ௮/192/2 56605 101 ௨010௮] 

0பா0௦565 (சா. அக.) 

/7ம். ௮/140/27/4/2 த. அங்கோலதைலம்,] 

அங்கோலம் ௮/௪0/௪7, பெ. (ஈ.) 1. அழிஞ்சில் 
(மலை.); 5806-1௨2/60 ௮/௮ 0பர௱. 2. மரவகை 
(ட); 40 5806 68/60 ஈவா 1. 

[5/6 ௮ம/5/2த. அங்கோலம்,] 

அங்கோலவைரவன் ௪/ஏ5/2-0௮72027. பெ. 
(ா.) அழிஞ்சில் (மலை.); 8206-1௪௮௨ 0 
வலா0/பா. 

[541. ௮40/௪ 4 2௮4௪02... அங்கோல 
௪2 வரவன்] 

அங்கோலை ௮/9 பெ. (ஈ.) அழிஞ்சிற் 
பட்டை; ௦௮1. “அத்தமதியதய மங்கோலை 
(இராசத. 270), 

[5767 ௮12/௪ 2 த. அங்கோலை, ]/ 
அச்சணம் ௪௦௦௪௮, கு.வி.எ. (௮04) உடனே 

(இராட்.); 160/4. 
[54 ௪7/95/7௪௭௮] 

அச்சகாரம் ௮௦௦௪ஏ2:௮7), பெ. (॥.) முன்பணம் 
(இ.வ.); ௨8௦5( ஞு 80௮௦6 றஷாளார். 

த.வ. அச்சாரம். 
[5/1 சசற்க்சா 5 க. அச்சகாரம்.] 

அச்சதந்தெளி--த்தல் 222௦22447/67/ 4 செ.கு.வி. 
(44) அருகும் அரிசியும் இடல் (இ.வ.); 4௦ 
06 8 ஈட்ர்பாக ௦74 1௦௨ ௮ஈ0 ௦௦௦ 
91855, 860 உவ லாப 0016. 



அச்சபல்லம் 

[.அசீசத.ம் - தெளி-..] 

[5/1 ௮(52/22-த. அட்சதை.] 

அச்சபல்லம் ௪௦௦௪-2௮/௮7, பெ. (ஈ.) கரடி 
(சிந்தா.நி. 50.); 0227. 

[5/0். 200/72-.,0/41/22:த. அச்சபல்லம்.] 

அச்சம் 2202/77, பெ. (11.) வைப்புநஞ்சு (சங்.அக.); 

9௱ராள வ! 0௦1801. 

அச்சம்” ௪௦௦௮-7, பெ. (1.) அன்னை (பொதி. நி. 
19, பி-ம்); ான்௪. 

(த. அசி 51/0 ௮/2 2. ௮:௪௪] 

அச்சம்” ௪௦௦௮7, பெ. (1.) 1. தெளிவு (ஈடு. 7, 3, 
11).; 016811655. 2. பளிங்கு (யாழ். அக.); 

ரூ/5141. 3. கரடி (யாழ். அக.); ௦௨௮. 

[0 2000௪ 2 த. அச்சம். 

அச்சயன் 2202)/2, பெ. (1.) அழிவில்லாதவன் 
கடவுள்; 000, 85 16 ॥/ஈறஊா[8௮16ீ ௦6. 

த.வ. நீடுவாழி. 

[56ம் ௮4/௪ 2த. அச்சயன்.] 

அச்சரசு 222௮/௪2ப, பெ. (.) துறக்கவுலகிலி 
ருப்பதாகக் கருதப்படும் தேவமகள்; 061251௮ 

ஈரும், 00பார0௨58ா 04 8௩810. 

த.வ. அரமகள். 

[7ர். 2007272228 6. 205௮7222த . 

அ௮ச்சரச.] 

அச்சரம் ௪2௦2/24/77, பெ. (1.) எழுத்து (இ.வ.); 
|ஒ116ா. 

த.வ. எழுத்து. 

[5/ம் ௮2 5 த. அச்சரம்] 

அச்சா ௪௦௦௧ பெ.(ஈ.) இடை (1ஈர.); மிகநன்று 
((இ.வ.); 1/6! 0௦16, ரு 000௦0. 

த.வ. நன்று. 

[0 200/92 5 5ம் 2௦0/0௮2௧... அச்சா..] 

அச்சாரம் ௪௦௦௮:௮7, பெ. (1.) முன்பணம் (இ.வ.); 
௦ ஞு, 80206 ரங் 1௦ விந் ௮ 

டாவ. அச்சாரம் கொடுத்தால்தான்; வீட்டை 

வேறயாருக்கும் விடமாட்டார்கள் (இவ. 

அச்சுதந்தெளி-த்தல் 
த.வ. முன்காசு. 

[5/6 2௪ற௪/442/2 2 த. அச்சாரம்] 

அச்சாவாகன் 2௦௦220292, பெ. (.) 

வேள்வியில் தலைமைப் பூசகருக்கு உறுதுணை 

புரிபவன்; றா1651, 0171101211 10 81 580௦ 

5807111065 298 8 00-80)ப1௦£ 01 964: 2. மூடன் 

((இ.வ.); 51பழ!0 பா. 

த.வ. உழையாளன். 

[5ம் 20072-/2/2 2 த. அச்சாவாகன்.] 

அச்சாறு ௪௦௦௮0, பெ. (.) ஊறுகாய் (பர.வ.); 

010125. 

த.வ. உப்பின்காய். 

[. 0027 2 க. அச்சாறு 

அச்சானம் ௪௦௦220௮77, பெ. (.) அறிவில்லாத் 

தன்மை (ஞானா. பாயி. 6, 26.); 5றா/1பவ! 

10௦12௮1006. 

த.வ. அறியாமை. 

[5ம் 272௪ 2 ஐ. அச்சானம்.] 

அச்சானியம் ௮௦௦280:௮/77, பெ. (ஈ.) 1. தீக்குறி 

முதலியவற்றால் நேரும் மனவேறுபாடு; 

பார்குற, றவர்ப 51216 ௦7 ஈரா, 85 1௦ 

2 080 08. அங்கே போக மனசுக்கு 

அச்சாணியமாயிருக்கிறது (இ.வ.), 2. மங்கல 

மின்மை; 1 9ப501010ப51255. ஏன் 

அச்சாணிபமாய்ப் பேசுகிறாய்? (14. 

த.வ. தீத்திறம். 
[56ம் ௪0727௪ 2௫. அச்சாணியம்/ 

அச்சினி ௪2௦௮ பெ. (.) எட்டாம் மாதம் (சித். 

அக); ஒசர ௦ம். 

த.வ. எட்டாம்திங்கள். 

[5/%் ௪5/௪ த. அச்சினி] 

அச்சுதந்தெளி-த்தல் 22௦ப/047/2//-, 

4 செ.கு.வி. (.1.) அச்சதம்தெளித்தல் 

பார்க்க: 886 220202/77-/2/, “மங்கல 

வுச்சுதுற் தெளித்து... வாழ்த்தி ்் 

(௪/2. 2477. 



அச்சுதம் 

[அச்சுத.ம்-தெளி-,] 

[5/0.2-/5122த. அச்சுதம்.] 

அச்சுதம்' ௪௦௦042/77, பெ. (1.) அருகும் அரிசியும் 
கூடியது; ஈாட்ர்பாட ௦4 106 ௨௮௭0 நோ௦0௦ 

01888, ப560 ஈ 6௨௪0௦௦ ௦ பாகா]. 

“வாழிய ரூழியென்னா  அச்சுதங் 
கொண்டு (சீவக. 2494) 

[5/1 ௮-/6௪0௪ த. அச்சுதம்] 

அச்சுதம்” ௪௦௦042, பெ. ((.) அழிவில்லாதது; 

6 ழைாகாவ(6உ. “அச்சுத மனந்தஞ் 
சாந்தம் (ஞானவா. சிகித், 748), 

[5/0். 2-௦)/ப/2 2 த. அச்சுதும்] 

அச்சுதம்” ௪௦2ப237, பெ. (ஈ.) இந்திரர்களில் 
ஒருவனுக்குரிய உலகம் (தக்கயாகப். 265.); 16 

ங௦ாிய ௦ வா ள்ல. 

த.வ. அமருலகம். 

[5/. 2-0)/:0//௪ * த. அச்சுதம்,] 

அச்சுதன் ௪௦௦20௪, பெ.(ஈ.) 1. எஞ்ஞான்றும் 
அழிவில்லாதவன்; 1௨ 10182%1௨ ௦16. 

“அச்சுதனாஞ் சிவன்  (கந்தபு அலைபுகு. 
2.. 2. திருமால் (திவா.); 7//7ப7772/ (1/8. 
3. முருகன் (பொதி. நி.); ௦ம் 1சிபாபதகா. 
4. அருகன்; தார்ச். “அச்சுத னீ தொழுது 

த.வ. அழிவிலி. 

[510. 2-07/ப12 5 த. அச்சுகள். 

அச்சுதன்முன்னோன் 22௦/227-ஈ1ப0 
பெ. (1.) பலபத்திரன் (பிங்; 2௦/72, ௨047 
௦ ௦4 / 1௪, 

[அச்சுதன்-முன்னோன்.] 

[5/1 ௮-0:ப/22த. அச்சுதன்.] 

அச்சுதை 222444 பெ. (ஈ.) மலைமகள் (கூர்மபு. 
திருக்கல் 23.); 1/வ1/௱௨0௮|, 96 (85 
ராறனிஸ்6 ௦0௨. 

[54ம் 2-௫/ப/2 5 ௧. அச்சுதை.] 

அச்சுவதி 

அச்சுரம் ௪20072/7), பெ.(1.) 1. நெருஞ்சி (மூ.அ;); 

(ரி ய/ப5 லார். 2. முருங்கை (வின்.); 10056- 

301817 1166. 

[5/0 யாச 2 த. அச்சுரம்] 

அச்சுவசாத்திரம் ௪22ப0௪-22ரனா, பெ. (ஈ.) 

குதிரையியல்பு கூறும் நூல்; 400௦10. 

[5/1 25/௪ - 829022. அச்சுவசரத்திராம், / 

அச்சுவத்தம் 22200௪1127, பெ. (ஈ.) அரசமரம் 
(பிங்.); 010௮1. 

[5/0 ௪8/௪0/7௪ த. அச்சுவத்தம்.] 

அச்சுவத்தாமன் ௪2௦ப0௪//277௪7, பெ. (ஈ.) 

அசுவத்தாமா பார்க்க; 866 ௪2பு/௪தர72, 

[5/7 ௪௪10727127 2: த. அசுவத்தாமன்.] 

அச்சுவத்தாமா ௪௦௦20௪1457. பெ.(ஈ.) 
அச்சுவத்தாமன் (பாரத. பதினைந். 27.); 
226ப//21122/77.217, 501 01 (27727 

[571௪௪17477 2. அச்சுவத்தாமா.] 

அச்சுவதரம் ௪௦௦0௪௦௮௪௯௭, பெ. (ஈ.) 
1. கோவேறு கழுதை (நாநார்த்த.); ஈப!6. 
2. பாம்பு வகையு ளொன்று; 9 1/0 ௦7 81512. 

[5/1. ௪௨௪-௮2௧. அச்சு தரம்] 

அச்சுவதி அமமபுபசரு் பெ.(ஈ.) முதல் 
விண்மீனான இரலை (அசுவதி); 1௨ 751 
19/9 ்க 8$பபக01, வக5 ஈவில். “மறுவில் 
அச்சுவதியாதி .பிரேவுதி வீரா மாதா “(நல் 
பாரத. பதினெட்...23), 

[53/7 ௪/௧. அச்சுவதி] 



அச்சுவம்" அச்சை 

. அச்சுவம்! ௪௦20௮7, பெ.(ஈ.) குதிரை; 10156. 
“இந்த அச்சுவம் கூரச்சரமம் ” (திருவினை. 

நாப! 7057, 

/5/40. 22௪ த. அச்சுவம்] 

அச்சுவம்” ௪22017, பெ.(॥.) அக்கரகாரம் 

(எரிச்சலூட்டும் வேர் செடிவகை) (பொதி.நி.); 

010 1௦01. ் 

[5/4 ௮2:2-9௮721722-க. ௮1ம்] 

அச்சுவமுகாதனம் ௮2௦ப/1/2/77ப7222727/77, பெ. 
(ஈ.) கால்மடித்து இரண்டு முழங்காலிலும் 

முழங்கைகளை யூன்றி இரண்டு உள்ளங் 

கைகளையும் கன்னத்தில் வைத்திருக்கும் 

ஓகவிருக்கை வகை (தத்துவப் 108, உரை.); 8 

722/2 0056 ॥ வாரன் (6 0௨80 5115 0௦85- 

160060, 015065 /5 ௨௦௦5 ௦ஈ 4/5 10௦௦5 

ுடொா6515 /5 ௦/6 16 இவ ௦ 5 

௮05. 

[அச்சுவம் * முகம் - அதுனாம்,] 

[50௪22 த.அச்சுவம். 7. 2-5௮742. 

ஆதனம்] 

அச்சுவமேதம் ௪௦௦2பா௮775277, பெ.(ஈ.) 

குதிரை ஈதல் ( அசுவமேதம்) (உத்தரரா.); 1015௨ 

5201117106. 

த.வ. குதிரைவேள்வி. 

/4ம. 250/24/7760772:த.. ௮ச்சு.வமேதம்.] 

அச்சுவன் ௪2௦01௪, பெ. (ஈ.) குதிரை 

யினத்தைச்சார்ந்த ஆடவன் (கல்லா. 5, 

மயிலேறு.); ௮ ௦4 0156-1166 ஈ21பா6, ௦6 ௦7 

66 2221/-220275 

த.வ. பரியன். 

/5/.௪2/22 த. அம்சலார்.] 

அச்சுவாதீதம் ௪௦௦02272௪7, பெ. (ஈ.) 
செவ்வலரி வகை (சித்.௮க.); 8௨ 1/0 ௦7 1௨0 

0/6௮௭04. 

[ஒம் 25/21/7742 2 த. அச்சுவாதீதம்] 

அச்சுவினி ௪22017 பெ.(.) இரலை விண் மீன் 

(அசுவினி) (திவா.); ஈக௱உ 07 [6 181 

21652115, 0211 ௦7 வ125. 

[5/ம் ௪௮/5: த. அச்சுவினி] 

அச்சுவினிகள் 220/1//7/72/ பெ. ([.) அச்சுவினி 
தேவர் (பிங் 86.); ///£ 62072 00085 ௦ 819 

இர//ா5 ௦4 ௪௭/2. 

[அச்சுவினி -கள்.] 

[5/0 ௪2172த. அச்சுவினி] 

அச்சுவினிதேவர் ௪224/1/2042722/௮7) பெ. (ஈ.) 
தேவமருத்துவர் (பிங்.); (6/1 2072 005 6/௦ 

2916 ஜு /0/லா'5 ௦14 1689. 

[அச்சு விணிஃதேவா.] 

[51 ௪22 த. அச்சுவினி] 

அச்சுவினிமதலையர் ௮2௦ப//271224-௮/ 
பெ. (॥.) நகுலசகதேவர் (பிங்.); 1189 ப!௨ 8௨௭0 

527222௮7 (176 1௦பார்ப் வா் ரிசி ௦ (06 
[?270222: 

[அச்சுவினி - பதையப?/ 

[54ம் சச்சு] 

அச்சுனிகள் ௪௦௦/4) பெ. (.) அச்சுவினி 

தேவர்; 6/7 62272 0005. “அச்சுவிகள் 

தீர்த்தர் (வேகாரணி தீர்த்த, 275) 

[56ம் ௪௮7 த. அச்சுிகசர்.] 

அச்சை ௮௦௦௮) பெ.(॥.) வேதத் தொடரியம் 

(வாக்கியம்); 2272 970712. “மு_ம்புத்திரண்டு 
அச்சமாம் ஜருந்சு உரரழுபோரதி/ “(745.1 . 

[5/0 மச த. அச்சை] 



அசக்கியம்" 70 அசகரம் 

அசக்கியம்" ச5கப்ஞ்சா, பெ.(ா.) செய்ய 
வியலாதது; 124 நர்ர்ள் 15 00௦551016௨ ௦ 

ராழாக01௦2016. “தியானம் புரிதர் கசக்கிய 
மாகலவிால் (குத. 74410. பூ. 9, 2). 

த.வ. அருவினை. 

[5/0். 2-5௮0:22:த. அசக்கியம்./ 

அசக்கியம்” ௪5்சா7, பெ.(1.) நாகமணல் 

(வை. மூ.); 8வா௦ ௦௦வாரா0 1680. 

[ஒ%1. 2-௮) த. அசக்கியம்,] 

அசக்கியன் ௪2௪௪, பெ.(.) இயலாதவன் 

(௩.)) பாவிய/60 ௦ பாரிர் 96௭5௦. 

[5/0. 2-2௮0:௪ 5 த. அசக்கியன்.] 

அசக்கீரம் ௪22௪-/6/7௮77, பெ.(ஈ.) ஆட்டுப்பால் 
(பரி. அக.); 90818 ஈர. 

(51. ௮௪ */42:-த. அசக்கீரம்] 

அசகசாந்தரம் ௪2௪-ஏ௮224712௮. பெ. (ஈ.) 
பெரும் வேறுபாடு: 10௦ 0180321137, 85 
0௦14/68॥ 8 0094 80 8 ௨60௮. 

த.வ. ஆட்டானைவேறுபாடு. 

[5/7.2௪7 72727/27225. அசகசாற்தரம்.] 

அசகண்டம் 25௫௪௭, பெ. (ஈ.) தைவேளை 
(சித். அக.); 8 5060165 ௦* 6௦௨. 

(5/0. ௮௮212 2: த. அசசண்டம், / 

அசகண்டா ௪5௪9௮௭௪, பெ.(ஈ.) அசகண்டம் 
பார்க்க; 866 ௪5௮4-௭௭௭7 

அசகணாகம் ௪5௪2௮722௮7. பெ.(ஈ.) 
துவரை (சித். ௮௧.); 8 1868௦1 8௦1 

அசகந்தம் ௪5௪7௮72477, பெ.(ஈ.) மொச்சி 
நாற்றம்; 90915 8ரவ]. 

கருந் 

த.வ. ஆட்டுமுடை. 

[அச(ம்)-கந்தம்.] [5/7 4/55த.௮௪(ம்).] 
அசகந்திகம் ௪529௮7௦19௮, பெ.(॥.) எலுமிச்சந் 

துளசி; (6௦ 6884, 0௦்ப௱ 7516 ௱பா 
(சா.அக.). 

[5/1 4௪ னார்்த5 5. அசகந்திகம்] 

அசகம் ௪2௪0௮/77, பெ.(1.) 1. வரையாடு (சிந்தா. 

நி 46.); ஈ௦பார்வா 80660. 2. வெள்ளுள்ளி; 

08116. 3. அகத்தி பார்க்க; 566 80471((. 

4. உடம்பு பருத்து எங்கும் கரணைக் கிழங்கு 

முளைகளைப் போல் கொப்புளங் களையும், 

புண்களையும், உண்டாக்கும் எட்டுவகை 

அம்மையுளொன்று; 016 07 146 வரர் 1005 ௦7 

581-00% 1 வரர் ப54ப/65 வொ (௦ 116 

8126 013௮-1001 5110015 ௮0 50680 ௮ ௦௫ல 

06 0௦ரூ. 5. கண்மணியில் சிவப்பாகச் தசை 
வளர்ந்து பிதுங்கி, சீழ் வடியும் ஒரு கண்ணோய்: 
9 0156986 01 6 பரி ௦111 ஷ6/।ஈ வார்ன் 
58!! 60015 1ப௱௦பாகத 8௨ 10௦பா0 

பரோ 9 ௦ ப் 6 1வா50னவா ௦௨௮ 

819 0160819109 ௦ப5 (சா.அக.). 

[5ஈ1. ௮/2. அசகம்,] 

அசகாணகம் ௪௪௪௪, பெ. (ஈ.) 
குங்கிலியம்; 18/௨ ௱௱ஊ. 570722 
£000518 (சா.அக.). 

(5/4. ௪22-4௮172/௪ 2 த. அசகா்ணகம்] 

அசகர்ணம் ௪2௮௪௭௭௭௮77, பெ.(ஈ.) மருதமரம்; 
009515 88 166, 7௭௮/௪ ௮/௮7௮ ௮/5 7 
[௦177611106 (சா.அக.). 

[541 42-4௪ த. அசகர்ணம், / 

அசகரம் ௪௪௪௭௫7 பெ.(॥.) மலைப்பாம்பு 
(தேசிகப். 18, 1); ௦08-0௦4. 

[5/1 ௮௪-௮2 த. அசகரார்.] 



அசகல்லி 71 அசகை 

அசகல்லி ௮22447// பெ. (.) குழந்தைகட்கு வரும் 
நோய்வகை (பதார்த்த. 1155); ௨ 0156956 ௦7 

சர்ர். 

[5/ம் ௮/292/2 த. அசகல்லி] 

அசகல்லிகாரோகம் ௪3௮(௪///:2-129௮77, பெ. 
(ஈ.) அசகல்லி (பதார்த்த 1155, உரை.) பார்க்க; 

866 25204 

[5. 4/24//427/04225. அசகல்லிகா 

ரோகம்] 

அசகவம் 52721/2/77, பெ. (ஈ.) 
சிவபெருமானுடைய வில் (சிந்தா. நி. 46); 1௨ 

௦1/07 4/2. 

[5/ம். ௮0-02 2- த... அசாம்] 

அசகா ௪2௪72, இடை.(0811.) குருதியைக் 

கொண்டு கருவிழியில் பளபளப்பான புண் 

கொப்புளத்தையுண்டாக்கி, அதைச் சுற்றிலும் 

சிறுசிறு கொப்புளங்களை எழுப்பி, அதனால் 

அக்கண்ணில் அதிக வலியையும் அரத்தம் 

போல் சிவந்த நீர் ஒழுக்கையும் உண்டாக்கும் 

ஒரு கண்ணோய்; றவர்ப! [60015 91௦114 

[ஏ5ஊ௱டாஈ0 11௨ 20 600௨18 ௦74 ௨ 00௦௧4, 

*௦பா0் 81001110 10/4 ராமா 6ம் 146 

5பார806 ௦07 (16 ௦௦௨8 வரம் ராலி! 4/௨5/௦65 

80பா0*. [115 211060 ஈர் ௨௦55௫6 வா 

1 ௨00151 ஒரடு 560௭40, 1/25/0ப/27 

5௪1/5 (சா.அ௧க.). 

[5/7 ௮௮22. அசகா.] 

அசகாமிகம் ௪2௪72-7௮77, பெ.(॥.) ௧௬ 

மொச்சை (சித். அக.); 8140 ௦74 61௮0 068௭. 

[5/1 9-(277/42 2 த. அசகாமிகம்.] 

அசகாயசூரன் ௮2௪72:௪-ச௪ற, பெ.(.) 
துணை வேண்டாப் பெருவீரன்; 181௦ ௮016 1௦ 

20௦௦0 /58॥ லர் 1ஈரா05 எர்்௦பர் 
955151200௨. 

த.வ. தனியாண்மை வீரன், மையான் 

மறவன். 

[அசகாயன் - சூரள்.] 

[5/0 2-௪௮௮:22த. அசகாய(ன்)] 

அசகாயம் ௪2௪7௮7, பெ.(ஈ.) சிறு (சொற்ப) 

புண்; 86 ॥ார்பரூ (சா. அக.). 

[5/% ௪22-71//07. /௮/22:த. அசகாயம்,] 

அசகாரிதம் ௮2222/722/77, பெ. (1.) முயல்; ௮ 

316 (சா.அக.). 

[$/0். 222-02//02 5. அசகாரிதம்.] 

அசகாவம் ௪.2242௮/77, பெ.(1.) 1. ஒரு நச்சுயிரி; 
29 ௩௨௭௦௱௦ப8 பாற. 2. அட்டை, தேள் 

முதலியன; 0811106085, 5001010, 810., 

(சா.அக.). 

[8/4 2527 /22/71] 

அசகியம் ச2சழந்சா7, பெ.(॥.) 1. தாங்க 

முடியாதது; (கர் ௦ 15 பா்காகம்6. 

2. அருவருப்பு; 1௦2410. 

[5/%.௪-௪௪1௪ த. அசகியம்/ 

அசகியாபீடம் ௪2௪ற்:2-௦/7௪௭, பெ.(ா.) 

தாங்கவொண்ணா வலியுண்டாக்குகை; 

௦2ப80 எ பாம்னாம்6 றவ (சா.௮௧.). 

அசகும்பி ௪2௮(772/ பெ. (1.) ஒரு வகை நீர்ப் 

பூடு; 8 80ப௮10௦ றகர், 754/2 54௪0/௦125 

(சா.அக.). 

[5/1 ௪2௪42 த. அசகும்பி!] 

அசகை ௪2௪௪௮) பெ. (.) பருத்தும், தடித்தும் 

கொப்புளங்களை எழுப்பி புண் உண்டாக்கி 

மூட்டுகளிலும் முகத்திலும் வீக்கமும், நீர் 

வேட்கையும், பிசுபிசுப்புள்ள சீழ் முதலியனவும் 

உண்டாக்கும் ஒரு வகை அம்மை நோய்; ௮80 

௦4 8௮! ௦௦%; ரானா(660 ட 18108 ௨௦ ஐ ௮- 

ெொரி60் 0ப51ப/௨5 1 16 ௦0௦3 ௮0 ஓவா 0 

௦ 1272௦6 வார). 1115 1௦/௨௦௦ 03 

மர்டர் வாம் 60206 04 50404 2ப5 (சா.அக.). 

த.வ. அசர் அம்மை. 

[5ம் ௪2௪0௮ த. ௮௪௯. 



. அசங்க தம்" 

அசங்கதம்' ௪-௪ரரச2ச, பெ.(ஈ.) 
1. ஒழுங்கின்மை; 1ரரஉ0ப!அா௫ு. 2. இகழ்ச்சி; 

ர்ு, 81650௦. 

த.வ. நேரன்மை. 

[5/4:1. 2-25/102/2 5 த.அசங்கதம்,] 

அசங்கதம்* ௪-௪ரசசச,  பெ.(ஈ.) 
1. பொருத்தமில்லாதது; 181 முர்ரா 15 
1௦௦1515181. 2. பொய் (வின்.): *௮189௦௦0. 

த.வ. நேரிலி. 

[540. ௮ - 5௮/17௮/22த. அசங்கதம்,] 

அசங்கதம்” ௮-5௪/4722277, பெ, ( 1.) படை வகுப்பு 
(குறள், 767, உரை.); 110011020. ௦08 அரா 
௦1௮ வாரு 

[5/4. ௪-5௮7/௪/22த. அசங்கதம்,] 

அசங்கதி ௪-2277௪௭) பெ.(ஈ.) 1, பொருத்த 
மின்மை; 11௦௦51516௱ஈே. 2. தொடர்பின் 
மையணி (மாறனலங். 203): 19 பா௦ ௦1 808௨௦ 
ஈவர் 08066 80 வீ$60ர் வ “8௨5௨0 
95 101 00-6)(581811. 

த.வ. நிகரன்மை. 

[540. 2-2௮77௮/௪ 5 கு.அசங்கதி ] 
அசங்கதியாடு-தல் 25௪/1920)/-200- 5 

செ.குன்றாவி.(.1.) பகடிசெய்தல்; 1௦ 01௦016. 
681 மார் ௦௦ரவாழர். அந்த மாமுனி 
புரைத்துதை ॥/சங்கதி யாடி  (செவ்வற்கிப்பு 

அ சறையரழி். 800). 

த.வ. வகடி. 

[அசங்கதி. ஆ.டு-..] 
[570. 2- 2202௮5 த.அசங்கதி] 

அசங்கம்! ௪-௪. பெ. (ஈ.) 
௮110ம், 7860௦௬. ர 
“அயற்சங்க [மரல் 
(நோன வா: உற். 47 4 

பற்றின்மை; ஈ௦1- 
ு௱ ஙு 4. 
அசங்க சாகும் ” 

த-வ. பற்றறவு 
[5/0 2-2-/19௪ த. அசங்கம்,] 

72 அசங்கிதம் 

அசங்கம்” ௪-2௮7௮77, பெ. (ஈ.) அசங்கமம் 

(வின்.) பார்க்க; 566 22/14/7177. 

2 

[5/1 ௪-5௮/22 த, அங்கம்] 

அசங்கமம் ௪2௪17௮77௮7, பெ. (ஈ.) 1. ஒற்றுமை 
யின்மை; 018பா!/௦, 0000511407. 2. கோள்கள் 
கதிரவனுக்கு எதிர்நிற்கை: (௮51௦.) 
௦0000514௦1 ௦7 16 5பா வார 0௮௪15. 

த.வ. ஒன்றாமை. 

/543. 2-24/174/772 2 த, அசங்க] 

அசங்கற்பமாசம் 2-55/194/,02-/77.2.2௮/77, 
பெ.(ஈ.) கதிரவன் ஓர் ஓரையில் இருந்து அடுத்த 
ஓரைக்குச் செல்லும் முதல் மற்றும் முடிவுகளில், 
காருவா வர, நிகழும் மாதம் (விதான. குணா. 
81, உரை); (251701.) ஈர் கள் வாஸ 
1௦௦ 80069815 ௮1 66 06௩ மா ௨0 ௦74 
ம் 6 $பா'5 266806 *௦ர ௦௦ 5101 ௦7 *%௦ 
200190 1௦ 8௦1/௭. 

த.வ. கூடாமாதம். 

(அசங்கற்பம் - மாசும்] 

[512-௮௮௪ 5 த. அசுங்குற்பம் 7 

மாதும் 2 மாசம், 

அசங்கன் ௪2௪/2 பெ.(॥.) பற்றற்றவன்; ௦0௦ 
44௦ 16 78உ 110௱ ௭112௦ வார். “இந்த 
வான்மா வென்று பங்கு சாவ் 
(/௬சூ.டா: 774) 

த.வ. பற்றிலி. 

[5/6 5௮/19௪ 2 து.அசுங்கள்.] 
அசங்கிதம் 22/14/0477, பெ.(ஈ.) 

தூய்மையின்மை: பால 655. “கரக்கை 
௦ப/ச்சமாதிகளில் யாவருக்கும் அசங்கித 
புத்தி பமெப்படித் கேோரற்றுமேர” 
(லே.காந்தசாரம், ப். ௧ த் 

7 

த.வ. தூவாமை. 

[54 2-2 5 க. அசங்கிதபம்] 



அசங்கியம்" 73 அசஞ்சலம் 

ளஅசங்கியம்! ௪-சசரரற்கா,  பெ.(.) 
எண்ணிக்கை யிலடங்காதது; 194 வரர் 15 

பற ௭௭6, பாரபட். 

த.வ. எண்ணிலி. 

/5/-செர்றீாச 5 த. அசங்கியம்] 

அசங்கியம்” “௪-2௪ற்ழற்னா, பெ.(ஈ.) 
1. அருவருப்பு (இ.வ.); பா௦!2௮1111655. 
2. ஒழுக்கமின்மை, துப்புரவின்மை; 

பாலொராா௨5. 

த.வ.. குப்படை. 

[57். ௪-௪ 2 த.அசங்கியம்] 

அசங்கியாதம் சச்சாழற்ச2ா, பெ.(.) 
எண்ணிக்கையற்றது (மேருமந். 6, உரை.); 11௮1 
க்்ள் யறாள௨016, 00௦பாரி்655655. 

த.வ. எண்ணிலி. 

[54ம் கெ்ப22 2 த.அசங்கியாதம்] 

அசங்கியேயம் ௪-2௪/12ல:௮/77, கு.பெ.எ. (90][.) 
- எண்ணிறந்தது; 141௮ம் சர்ர் 15 பற 2ம்16. 
அசுங்கியேய அிரற்தும் - 

த.வ. எண்ணிலி. 

[5/1. 2-2௮்்0)/ல்/௪ 5 த. அசங்கியேயம்,] 

அசங்கை" ௪.5/17௮/ பெ. (1. .) அச்சமின்மை; 

[ஏ2116551௨58, 56௦பாரடு. “அசங்கையனை ” 
(தேயா. 55.3. 9 

த.வ. அஞ்சாமை. 

[5/5 2-2 இ.௮சங்கைக.] 

அசங்கை” ௪2௪79௮! பெ.(ஈ) மதிப்பின்மை 
(யாழ்ப்); 0(511௦0௦பா. 

த.வ. மதியாமை. 

[5/ம் 2௮-2௮-0002 5 த.அசங்கை.] 

அசங்கையன் 5௮/1-்:21) பெ.(.) 

ஐயமில்லாதவன்; ௦0உ ங௦ 85 ௦ 
0௦ப0௦15. “அசங்கையளை யமராகட ஞ். 
சுங்றக 0ய/சப்வ..ஙு கீண்டாற லா 
(கேர. 885, 9). 

த.வ. தெள்ளியன். 

[அசங்க அவன்.] 

[5/4 2-2௮/(2 2 த. அசங்கக.] 

அசசரம் ௪2௪2௮/77, பெ. (1.) 1. நெருஞ்சி; ௦045 

1௦. 2. முருங்கை; [10156 [80151 1166. 

த.வ. நீரப்பயிரி. 

[5/1 (21/22 த. அசசரம்] 

அசசிரிங்கி ௪25191 பெ. (ஈ) 1. ஒதியமரம்; 
யு 880 166), ௦00௪ 4/௦0/67. 

2. நரிக்காந்தள்; 902915 ௦ ௱வாரா01௦, 

420/0725 114/5. 2. ஆடுதின்னாப் பாளை; 

ஙா, 47/510/00//2 0௦72012212 

(சா. அக.) 

த.வ. நீரவேரி. 

[5/0 ௮527 710/ 2 த. அசகிரிங்கி] 

அசசீரம் ௪2௪-27௮, பெ.(ஈ.) ஆட்டுப்பால்; 
52605 ஈர (சா.அக.). 

[5/0 ௮௪ ரஸ: த. அசசீரம்] 

அசசுரம் ௪2௪-27௮, பெ. (1.) 1 நெருஞ்சில்; ௮ 
[ரு பம், 7/0 ப/ப5 [(௨72517/8. 

2. முருங்கை; 0ப௱514௦% 1166, வாய 

7710111092 ௮//25 4௦1792 212090601௮ 

(சா.அக.). 

அசசெந்தா ௪2௪3௮722, பெ.(॥.) நுண்ணுயிர்க் 

கொல்லி; 96-4௮, ௮ ௮021 144 02௨05 

0ஊ௱5-0௭௱/0106. 

[5/5 ௮௪ 82/02 த. அசந்தா. 

அசஞ்சத்தி ௪2௪௪1 பெ. (॥.) பற்றின்மை 

(ஞானவா.உற். 47, உரை.); ॥௦-௮14௦றாட், 

04௦6 10 ௦0 105. 

[5/0 ௮௪-2௮-2௮72 க. அசஞ்சத்தி] 

சஞ்சலம் ௪-௯, பெ. (॥.) மனந் 

தளராமை; 5169011655, 10௨1ப்ம்॥று; 

த.வ. நடுங்கா உள்ளம். 

[5/மு் 2-௦270௮2 5: த.அசஞ்சலம்] 



அசஞ்சலன் 74 ர அசத்துவம் 
அசஞ்சலன் ௮-௪, பெ. (॥.) மனந்தளராதவன் | அசத்தியநிருவாணம் ௪2௪/:௪-77ய2ர௮77, 

(ஞானா. 48, 1); ாவுள்௦ 15 06அர் பராா௦வ60. 

த.வ. அஞ்சாநெஞ்சன். 

[5/6. 2-02௮70௮௪ 5 த.அசஞ்சல்.] 

அசட்டி ௪2௪/4 பெ.(॥.) அசமதாகம் பார்க்க: 
566 25/775-022/77 (சா.அக.). 

அசட்டை ௪-௪! பெ.(ஈ.) 1. புறக்கணிப்பு: 
௦௦11, “அசட்டையற் ஜொழுகி 
மையலாக்குவன் ( நல். பாரத. துட்டியந்த. 29.); 
2. நினைவோட்டமின்மை; [ஈக118ா1(1௦ஈ, 
166016550655, 1ஈ2171௨௱௦6. காரியத்தில் 
அசடடையா மிரு்துிட்டான் 

த.வ. கடைகணிப்பு. 

[5/4 2-37௪00/722 த. அசட்டை] 

அசடம் ௮-5௪௪/7, பெ. (.) இயங்கக் கூடியது; 
1௦1-161, 0018010058 6௨9. “சட 
மநாமயம் "(சைவல்ய சந்தே, 7975). 

த.வ. இயலி. 

[544. 24/22 5 த. அசடம்] 

அசடுவா ௪2௪௦௪ பெ.(1.) பால்: ஈரி (சா.௮௧.,. 

அசத்தன் ௪௪-௪௪, பெ.(ஈ.) வலுவற்றவன்,, 
ஆற்றலில்லாதவன்; 6௮1 1௦௦01 
28150. “புகலர௬ மசத்தார து.ம்பாற் 
பொருந்திய வலகை பேபோல் (சிவப்பிர. 
உற்ற, 28, 

த.வ. நோஞ்சான். 

[5 ௪-௦ க. அசத்தசள்.] 

அசத்தி" ௪5௪/4; பெ.(ஈ.) வலுவின்மை: ஈட்(்ர, 
006163 1655. “கிலேசத்தா லசத்தி யாற் 
அபரம் (சூத. எக்கிய, பூ. 77 75). 

[ர் ௪-2 த. அசத்தி] 

அசத்தி” ௪5௪1 பெ.(ஈ.) துறத்தல்; 0418௦௱/( 
படர எட 166105 ௦ 9955165 (சா.அக.). 

[5/1 ௪-2சஞ்ல் 5 க. அசத்தி] 

பெ.(ஈ.) அசத்தியோதநிர்வாண தீட்சை 
(சித். பிர.) பார்க்க; 566 ௪2௪/ட்_2ம-ரு/27௪- 

[2௮ 

[9். 22-520/2 ௮7௪2 த. அசத்திய 

இிருவாணாம்.] 

அசத்தியம் ௪-2சட்ந்277, பெ.(7.) பொய்: பார்பர், 
1௮15511000. “அசத்திய மறிய '(உபஞேசகா. 
அிவக்துரோ. 122. 

த.வ. சுள்ளு. 

[5/1.2-5௪]:22த. அசத்திய. ] 
அசத்தியோநிர்வாணதீட்சை ச2ஷ்ந்ம்- 

79//2ர2-0/0௮1 பெ.(.) நிருவாண நோன்பு 
வகை (சி.சி. 8, 4 சிவஞா.); ( 2௮%/௮77.) (0 ௦7 
9//2ரசப்ர[ பர் 105 (0௨ 015610161௦ 
௦1௮ (எலி ௭ (6 ௭0 ௦7 16 |/76. 

[541. 2-5௪0௪ * ஈரமகரச * ஐிச25.. த. 
அசத்தியோதிவாணதிசை.] 

அசத்து! ௪2௪/0, பெ.(.) அசத்தி பார்க்க: 599 
22214/(சா.அ௧.). 

[5/1 2-5௪75 த. அசத்தப் 

அசத்து” ௪-9௪/40, பெ.(ஈ.) 1. இல்லாதது 
(திருக்காளத். பு. 5, 44.); [பாகர் பார்க் 15 
1௦1-ல08ர். 2. பொய்ந்நெறி; 7௮/56 ௦௦ பர௨௦. 
“அசக்திணிர் செங்கிலாச் ச்துமுகத்தவுற்கு ” 
(கம்பரா. இராவணன் 6/9. 777), 
3. நிலையில்லாதது (திருக்காளத். பு. 32, 40.); (15 
கர் 16 பான(க016. 4. மாயை (சூத. சிவ. 8, 10.); 
10810. 5. தீயோன் (இ.வ.); 1௦160 0௭7௨௦. 

த.வ. பொய்ப்பொருள். 

[5/7. 2-௪௪15 ௧. அசத்த] 
அசத்துரு ௪2௪யய, பெ...) நண்பன் (வின்.); 

[ரஷா (். 

த.வ. பகையிலி. 

[5/5 ௪-ர்ப5 த. அசத்துரு..] 
அசத்துவம்! 25/01/௮177, பெ. (ஈ.) ஆற்றலற்றது; 

88016116௨0 ூூ 851818 மா 106௨ 67 
511891, க்ளா! (சா.அக.). 

[5/6. 2-௦ ௧. அசத்தும்] 



அசத்துவம்? 
அசத்துவம்” ௪2௪/௮, பெ.(.) ஏலாமை; 

04 ொஞு ௦ 10855 01 பாவ] ௦ா றாப5௦யிகா 

0௦/2, 2ஞ்ொ2/9 (சா.அக.). 

[5/7 2-௪௮/-1/22௧.அசதிது வம். 

அசத்யகதனம் ௪2௪0/:௪-22௪7௮/77, பெ. (॥.) 

பொய்பேசுகை; பாயா 165. 

“துசத்யகதனாமும் சகதனுக்குண்டு ன் 
(ரகசி) 7 உரை... 

[5/1 ௪-5௮ற்:2/20௮௮-த. அசத்யகதனம்,] 

அசதபன்னி 5௪2-0௮0 பெ.(.) 

அசனபன்னி பார்க்க; 866 222/72-0௪20/(சா. 

௮௧.) 

அசதி! ௪௧௪௦4 பெ.(.) 1. இழித்துரை, நக்கல் 
பேச்சு; 500110. 2. தட்டுடன் கூடிய 
கச்சை 081180, 6௨5810. 

த.வ. நகையாட்டு. 

[5/6 ௪௮/05 த. அசதி] 

அசதி” ௪5£சள், பெ.(ஈ.) காணாவொலி (அசரீரி); 

470106 1100 6, ப்ா2ா06 01 8 க6 

506512. “உரத்த தந்தரதீதே யோரசதி 
யாங்கு (பாரத வெண். 254.. 

த.வ. சேணொலி. 

[5/1 அற் 5 த.அசதி] 

அசதி” ௪2௪0] பெ.(1.) கற்பில்லாதவள் (சூடா.); 

பாஃ்516 லா. 

[$/4. ௮-5௪05 த.அசதி!] 

அசதிக்கிளவி ௪5௪௦4: பெ.(.) ஏளனப் 

பேச்சு: கொர 506௨0. “அசதிக் கிளவி 

தய வர மீ்றற்றர “ (பெருங். இலாவாணா. 77, 791] 

த.வ. நகைமொழி. 

[அசதி 4 கின] 

[5/1 த. அசதி] 

கிள்2கிள கிள 

அசதியாடு-தல்' சப 5 செ.குன்றாவி. 

(ர்.) ஏளனம் செய்தல்; 1௦ [101௦ப1/6, /8பன் 21... 

“ஒறுக்க.ப்படுவா .ரிவரென்றங் கசதியாடி ” 

(சீவக, 79771, 

75 அசந்தாப்பம் 

த.வ. நகையாடுதல். 

[அசதி * ஆடு] 

ம். /725/4/ 2 த.அசதி] 

அசதியாடு-தல்” ௪2௪2)-ச2/-, 5 செ.கு.வி. 
(9/.) நகைச்சுவைச்சொல் (வார்த்தை) கூறுதல்; 

1௦ 110ப106 /ஈ வார்சா, 016௨௮8௨173. 

“அமிர் ஈசனோடு... ரனோ ரசதியா 

டங்கள் (சூனா. சீ1/; 79.2), 

த.வ. நகையாடுதல். 

[5/0 /௪5/4த. அசதி] 

அசதீபம் ௮.500௮777, பெ.(11.) கோயிலிலுள்ள 

வழிபாட்டு விளக்கு வகை (பரத. ஒழிபி. 41, 

உரை.); 8 6 ௦74 1/9 ப560 1[ஈ 1௦௦ 

/5ர்[ற. 

[அச(ம்) - தீபம்] 
[5/4.௮22த. அ௮சம்.] 

கு.தீவம்-$/1 01022த. தியம், 

அசந்ததி ௪2௮௭௭௦ பெ.(॥.) வழித் 

தோன்றலில்லாமை; (6 81816 ௦ ௦௦0140 

[ஊவா 156பஒ1655 (சா.அக.). 

த.வ. பூண்டறுகை. 

[5/7 ௪-5௮70௭௮2 த. அசுந்ததி] 

அசந்தர்ப்பம்' ௪5௪௭௭௭௮௦௦௮, பெ. (ஈ.) 

1. இயலாக் காலம்; பா£ப/1௭016௨ 6. ஆவாள் 

வர அசந்தர்ப்பமா பிருக்கிறது: 2. வாய்ப் 

(வசதி)யின்மை; 1௦௦ஙனா/2ா 06. 

அசந்தா்ப்பத்தால் கடன் கொடுக்கக் 

கூடவில்லை” 3.  பொருத்தமின்மை; 

ராஏவகாலு. அசந்தா ம்பமாகம் பேசாம்த 

(கொ:54 

தவ. அல்லாக்காலம். 

[54ம் ௪-க௮-௦/ம௪ 2: ஐ... அசந்தர்ப்பம்.] 

அசந்தர்ப்பம்” ௪2௮7௦200௮7, பெ.(ஈ.) இழவு; 

ப(க40. அட்டில் ஐரு அசந்தரப்பம் 

தடத்துவட்டது! “ (இ. 

[5/4 ௪-5௮2வ7ம்/௪ 5 த. அசறீதாப்பம்] 



அசந்தஈகம் 

அசந்தாகம் ௪58௮22௪7௮7, பெ.(ஈ.) உப்பு; 

ண௱௦ 88! (சா.௮க.). 

அசந்தானம் ௪5௮1227௮17, பெ.(.) அசந்ததி 
பார்க்க; 566 ௮5௮70207(சா.௮௧.). 

[5/4 ௮-5௮1/27௪ 2௧. அசறந்தானம்] 

அசந்தீண்டாப்பாலை ௪3௮70722-0-2௮/௮! 
பெ.(॥.) ஆடுதின்னாப் பாளை; 8 081 வள் 

ஊவா 0094 நர ஈ௦் 10௦ப௦ ௦00 1௦ [15 

ஓய்வ 6ரா655, 4/751௦/௦௦//௪ 6572012212 

(சா.அக.). 

த.வ. ஆடுதீண்டாப்பாளை.. 

[அசாம் - தீண்டாப்பாலை,] 

[541.4 அசம்,] 

அசந்துட்டி ௪-௭/ப/8] பெ. (ஈ.) பொந்திகை 
யின்மை; 01500146॥, 0158211572௦1௦1. 

த.வ. மனக்குறை. 

[50 2-2௮1-/ப/5/7 2 க. அசதந்துட்டி...] 

அசநாமகம் ௪52காசாசரசா, பெ. (ஈ.) ஒரு 
வகைத் தாது; 8 110 ௦4 ஈா ௮! (சா.அக.). 

அசநீர் ௪2௪ரர், பெ.(ஈ.) ஆட்டு மூத்திரம்: 90௪16 
பார்ர6ீ (சா.அக.). 

த.வ. ஆட்டு உச்சை. 

[அச(ம்) - நீர்] 
[5ம் 4/2. அசம்.] 

அசநீர்வாயு ச2சர்-6ஆய பெ. (ஈ.) நோய் 
வகையுளொன்று; 8 (40 ௦04 0156256 (சா.௮க.). 

அசநோற்பவவிக்கல் 25௮70/520/2-114௮/ 
பெ.(॥.) உணவுக் குற்றங்களினால் வயிற்றில் 
வளி மிகுத்து அதனால் தொண்டைக் கம்மல், 
சிணுக்கிருமல், முதலியவற்றை உண்டாக்கும் 
ஐந்து வகை விக்கல்களுள் ஒரு விக்கல்: 3 1400 
௦ 1000 ப9 0ப6 1௦ 19 ஈ6பா௦1௦ ளப 
௦1 (6 8100௨௦ 815819 ரா௦௱ 0161௮௫ 
061606 ௦ (ஈ0198௨51௦1. |* (6 ௱வ!60 0 5016 
ம்ு், 166016 ௩௦106 800 ௮ 5100 ௦௦ப9. 1116 
06 ௦11676 00 ௦7 100௦ ப0 86501106௨0 
ஈ 16 1ஈவ்கா 5௦1௦௮] 501600௨6, 519ப/(ப.5 

அசபம்” 

0251//005 717/05ப5 (சா.அக.). 

அசப்பியம் 222௦2௮/7, பெ.(1.) அவைக்குப் 

பொருந்தாச் சொல் ; 0608! |8ா0ப06€ ௦ 
ஓமா௨5510, 35 பாரி* 107 ௨௮ 855ளாு்டு. 

//1. ௮-22௦/)2 த. அசர் ியொம்/ 

அசப்பியன் ௪22௦௦௮, பெ.(1.) கணவாய் மீன்; 

பேபி6-ரி50 (சா.அக.). 

அசப்பிரியை ௪5௪-2-2/ந்௮ பெ.(ஈ.) ஆடு 
விருப்பமாகத் தின்னும் இலந்தை; 1௮4 ஐலா 
பள் 15 068 1௦ 9 0021 ]ப/ப (சா... 

[5/1.௮/2 *றற்௪2 த. ஆசப்பர்ியை/ 

அசபம்' ௪2௪௫௯௱, பெ.(1.) வேள்வி மந்திரம் 
(வின்.); 16 ஈவா ௱காரா2. நாவா 95 
2/2 

[5/0. 2/0 ௬. அசபம்] 

அசபம்” ௪5௪௫௯௭, பெ.(ஈ.) 1, இயல்பாகப் 
பலுக்கும் முனிவர்கள் மாயையில் 
ஒன்றுவதற்காக (லயப்படுவதற்காக) அவன் 
தான் நான்" எனப் பொருள்படும் அம்ச அல்லது 
சோகம் என்னும் மந்திரம்; 8 றகா!/௦ப1௮ 
ஈவார்க, கண எர்ர்ச் 16 ஒபர லா 
(116 [8 |) 65011060 11 ௦6 ௦7 6 108 005 
௦4 பவார் 8805, பர் ௦ 30015 கர்்௦பர் 
911071 பெர ஈர வ் *5 |ொரிந் ராரா ர 
ஸ்ரிட் 10 5]. 2. குண்டலிலுள்ள ஓர் ஆற்றல் 
(சக்தி) ; 8 ௦௦8௱(6 ௦௦/6 5810 1௦ 66 நரா 
மோொ௱லார் ௭௦ ௦௦1௦0 பட் ஈ 11௨ பாக 
51105160 1ஈ %40௦1802. (மூலாதாரம்) 



அசபா 

“குண்டலி” யதனிற் கூடிய அசபை (விநாயகர் 

அகவல்), (16 0856 01176 50116 ஈ 166010 

௦1 14 58051 0605. 11 [5 065071060 1ஈ (6 

1வார்/௦ 508006 07 116 டாவு6€0/வா6. [( (5 
00560 ர 510005 நூ 806015! 1௦6 ௦74 

6011281100 வா் ௦187 றா8011066 10 

றபாழ௦565 ௦4 5ாரி(பல! வலா 8௦ 1 (8 

பூ 1/5 ற௦ங், 16௨ 800ப1ர6 ௦ 0மர7ப! 

01௦ 00௮15, 5றார1ப௮! 751005 வாம் லந 

[6 /ர் 2 5மாரிர்பல! பாரான் (சா.அக.). 

த.வ. ஒன்றல்மந்திரம். 

[5/ம 2-/202 5 த. அசபம்] 

அசபா ௪2௪௦2 பெ.(॥.) மறைமொழி வகை (தாயு. 
தேசோ. 6.) 16 ஈ8௱58்௱௭௱ர்க, ராவா 8௦5 

95905 

[5/0 2/0 5 த. அசபா.] 

அசபை ௪25௪ம்! பெ.(ஈ.) அசபம்' பார்க்க; 8596 
252ம௮/77 (சா..௮க.). 

ராம் 22022 த. அசபைபி 

அசபையடிமூலி ௪ம௭்சள்24 பெ.(£.) 

பூண்டு வகையுளொன்று; 8 180 ௦71 லா 

(சா.அக.), 

அசம்! ௪2௮), பெ.(॥.) அசமடம் (7.6.1. , 2, 
429) பார்க்க; 866 ௮22/77229/77. 

[5/௩ த. ௮௪ம்/ 

அசம்” ௪2௮, பெ.(ஈ.) 1. ஆடு; 5862. 
2. வெள்ளாடு; 009 (சா.அக.). 

[5/022 2த. அசர் / 

அசம்பந்தம் ௪-2௪௱௦௮௭௭௱, பெ. (1.) 
தொடர்பின் மை; பா௦ாா6£௦160ொ6 55, 

வலா 

[5/7 ௮-52/774௮7019- 5 க. அசம்புந்தம்/ 

அசம்பவம்! ௪5௪ரம்-௮, பெ.(ஈ) 1. பாழ் 
(சூன்யம்) (சித். அக.); ஈ௦1/ 9255. 

2. பிறவாமை (வின்.); ॥௦-ல0519106. 3. பொய் 

(துருக்கசங். நீலகன் 15.); 1௮15-[70௦0. 

அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி 

த.வ. நிகழாநிகழ்வு. 
[5/6 2-54774/2025த. அசம்பவம்] 

அசம்பவம்* ௮-5௯ர72௮127, பெ.(ஈ.) 1. நேரக் 
கூடாமை; 1100551011, 1௦௨011. 

2. ஒவ்வாமை; ௦0௦5151௨03. 3. கூறும் 
இலக்கணம், இலக்கிய மொன்றிலும் 
இல்லையாகும் குற்றம் (தருக்கசங்.): *அப1 ௦7 
1௦14! ரிவிட் ௦7 3 ேோிர்/௦ு, ௦6 ௦7 

ப்ரா66 /952/77. 

த.வ. நேராநிகழ்வு. 

[5/7 2-5௮/77-2/௮0௪ த. அசம்பவம்] 

அசம்பவாலங்காரம் ௪-22/77221/2/2/172/4/77, 

பெ.(1.) கூடாமையணி (அணியி. 36.); 9பா€ ௦7 

506601) [ஈ ரர் ரச 0055106015 15 

8060. 

[51.2-௦௮1-5/4௮0/2 * ௮௪/1 - 62432. 

௮௪ம் பவாலங்காரம்.] 

அசம்பாதை ௪5௮722௦௮41) பெ.(ா.) படை 
செல்லும் வழி (சிந்தா. நி. 55.); 6 10ப16 ௦7௮ 
சாடி. 

த.வ. படைச்சாலை. 

[சர் 4 பாரரதை/ 

/வ5. 25277 5 க. அசம்/ 

அசம்பாவிதம் ௪-2௮77220௧/7, பெ. (॥.) 
1. நேரக்கூடாதது; 211/7/௦0 கொ! ௧002. 

2. பொருத்தமில்லாதது; 181 (௦ 1/5 
11௦௦515187. 

த.வ. நினையா நிகழ்வு. 

[$/. 2-5௮/77-ம/2012 2: த. அசம்பாவிதம் / 

அசம்பாவிதோபமை ௪3௪/77220/20ம௮77௮) 
பெ.(ஈ.) கூடாவுவமை (தண்டி. 30, உரை.); (66) 

ஏரி ஈ கர்ர்ன் உ௱௦௱-ஓஐ0512ம் பெலிநு 15 

(௮8 25 16 02515 ௦4 ௦௦௱0௮115௦0ஈ. 

த.வ. கூடா வுவமை. 

[5/4 ௪௮77 -.97212 * 02 -/7722 த. 

அசுப்பாவ்தம்/ 
அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி ௮-2௮/712/௪/77202- 

52777204 பெ.(1.) தான்வேறு கடவுள் 

வேறென்ற, வேறுபாட்டுணர்வற்ற ஓகநிலை 



அசம்பிரேட்சியகாரித்துவம் 

(சி.சி.10, 4, ஞானப்); (429) 100651 51816 ௦7 

மோர் 2௦, ॥ர எர்ர்ள் 112 50ப1/ 10585 வி! 

0015010ப8ர655 01 15 00 பார் 1௦௱ 

6 பார்வ! 500. 

க.வ. இரண்டற்ற ஓகம். 

[5/0 2-௪௮/7- 0/4 * 54/712077/ 2. த. 

அசும்பிர்ஞ்ஞாதசபாதி!] 
அசம்பிரேட்சியகாரித் துவம் 2-5௮772/72/2ட:௪- 

27/10/2777, பெ.(1.) ஆராயாது செயல் 
(பஞ்சதந்.); ௮00௦ கர்ர்௦பம்7௦௦பர். 

த.வ. ஒராவினை. 

[541. 2-5௮7 - வு 4 காந்த் 2 

த. அசும்பிரேட்சிபக௱ரித்துவம்] 
அசம்பிரேட்சியம் ௪227272௭௮7, பெ. (ஈ.) 

முன்விழிப்பின்மை (சிந்தா. நி. 59.); 120 ௦7 
1௦1௦ம், 

[5/4 -5௭௱றாசலு த. அசம்பிரேட்சியம்] 

அசம்போகம் ௪2௭௱௦௦ர9௮௱, பெ.(ஈ.) 
1. சோக்கைக்குத் தகுதியற்றது; பா5ப[1(60 1௦ 
ார்ா௦0ப56; ௦006 எரு க ரர்ளா௦௦பா56 1 
1௦01008ஈ. 2. இன்பமின்மை: ௮0860௦6 ௦4 
504 111600 பா56 0 பாரா. 3. பட்டறிவின்மை: 
வண 1௦ ௨௦6. (சா.அக.). 

த.வ. கூட்டின்மை. 

[$/0். ௪-5௮/77-ம/70922த. அசும்போகும், ]/ 

அசம்மதம் ௮-5௮/77772227 பெ (ு உடன்டாடின்மை 
015581 

தவ. ஒப்பாமை. 

[541. ௮-5௮77-77௪2- த. அசம்மதம்,] 

அசம்மதி ௪-2ச௱ரசம். பெ.(ஈ.) அசம்மதம் 
பாாகக; 566 2-22/7/772027. 

[381. -5௮1௱௪௦ கு. அசம்மதி] 

அசமசமன் 25௮/172-8௮/7௮/, பெ.(ஈ.) 
ஒப்பில்லாதாருக்கு ஒப்பானவன்; ஐ££5௰1 
௦ல016 டு 1௦ 6616௨௨ ராவா. 'அரிகேசறி அசமசமன் ஸ்ரீமாரவாமன்” 

(பெருந்தொ. 289) 

78 
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த.வ. நேரிலிநேரன். 

அசமஞ்சசம் ௪2௪712௪2௮7, பெ.(£.) 
பொருத்தமில்லாதது; 1814 பவார் 15 

11௦௦1 1512ர், ராறா௦0 எ. 

[5/0 2-5௮7724௪9௪2 த. அ-சமஞ்ச௫ம்.] 

அசமஞ்சன் ௪5௮72௪, பெ.(॥.) 1. சகரன் 

மகன் (பாகவத, 9, 6, 16); 86 07 16 பவ! 

500 ௦14 58081௨. 2. தீயோன்; 11-0602/௨0 

06150), 161௦60 லா. 

19/4 ௭௮௭0௪: த. அசமளஞ்சன்.] 

அசமடம்! 254/77225/77, பெ.(11.) ஒமம் (பரி. அக); 

(511005 1/6260. 

[5/1 ௮/2-770025-த. அசமடம்,] 

அசமடம்” ௪5௪௪2, பெ.(ஈ.) அசமதாகம் 
பார்க்க; 506 ௪2௮/7120292/77 (சா.அக.). 

[521. ௮/2-/772022 2 த. அசபாடம்] 

அசமதாகம் .52/112129.2/77, பெ.(ஈ.) 

1. செடிவகை; 618702'6-36௨0, 206௦05 
௮11. 2. ஓமம் (மலை.); ௦௱பரா. 

[5/:1./4/7720072 த. அசமதாகம் 7] 

அசமதாகவிதை ௪5௮72-/222-0/24] பெ.(ஈ.) 
ஓமம் போன்ற ஒரு விதை; ௮ 5660, ப 07211 
516 85 பா: 2//77 ப0-,40/மயா 
9726/0௮/75. 115 வா ௮௦௱௮14௦ 80 ஈஉ்ள்ல! 
5660 (சா.அக.). 

(அசமதாகமம்) - விதை,] 

[5/1. ௮௮77201/2-த. அசமகாக(ம0).] 
அசமதாகவோமம் ௪2௪772-227௪-ஈ271௪௱, 

பெ. (ஈ.) அசமதாகவிதை பார்க்க; 866 
2254/772-1292-0/24 (சா.அக.). 

[அசமகாகம் இமம்] 

[57 4//770015த.. அசமகாக(ம்).] 

அசமந்தம்" ௯-ச௪௱௮28௱, பெ. (ஈ.) மந்தம்; 
5101, 10015800. 

த.வ. நீர்மந்தம். 

[ஒம் 217122-2௧, அசமந்தம்] 



அசமந்தம்” 79 

(॥.) | அசமோடிகம் ௪22-/77221௪4/77, பெ.(.) பல அசமந்தம்” ௪௭௭1௦௭, பெ. 
ர் மலையத்தி; 00௧ சொட்ட பபா 10, 

[/ப5 11௪010 ௨0௨. 2. மடிமைக்குணம்; 
10 (சா.௮க.). ப 

அசமந்திபம் ச2சானாரம்சா, பெ. (ஈ.) 
மலையத்தி நீண்ட கொடிவகை (மலை.); ௦4௩ 
ரொகார பள 110. 

[571 ௪2-7௮ க. அசமற்திபம்/ 

அசமநாகி ௪2௮72-/7297 பெ.(.) குரோசாணி, 
ஒமம்; 007858 யா, //வாம்கா - 
[77/05/4105 77/9௪ (சா.அக.). 

[504௮770724 த. அ௮சமநாகி] 

அசமபநீர் ௪5௮77௮-7/; பெ. (॥.) வெள்ளாட்டுச் 
சிறுநீர்; 90915 பார்ர6 (சா.அக.). 

த.வ. ஆட்டு உச்சை. 

/அசம * தீர்] 
[5/4 3/22த. அசம.] 

அசமம் ௪2௮7௮7, பெ.(ஈ.) 1. ஓமம்; 618005 
660. 2. நீர்முள்ளி; 18197 47௦. 

[8/%ுூ.2௮770 த. ௮௪ம்] 

அசமருதம் ௪5௮7727028, பெ. (ஈ.) மரவகை 
(மலை.); ௦யார்நுரி19. 

அசமாருதம் ௪௮அப08, பெ. (ா.) 
அசமந்திபம் பார்க்க; 566 25௪/77௮7070௮/77 
(சா.அக.). 

் அசமுகி ௪5௪-77707/, பெ.(1.) சூரபதுமன் தங்கை 
(சந்தபு.); ஈலா6 ௦1 16 5151 ௦4 542-,020177௪, 
95 0051-19060. 

[52ம் அ-ப/்த.அசமுகி, த. முகம்:3ம் 

/77ப/22/774/477] 

அசமுசாரி ௪2/74/2477 பெ.(1.) கழிமாசுக் கட்டி; 
2 51314 07 1௨ 008/வ15 1 வ்ர௦ 16 

2/50ப214௦ ௮6 ரா66 வா ர60ப/௮ா கர்௦பர 

04 விநு (சா.அக.). 

அசமேலிகம் ௪5௮7729௮77, பெ.(॥.) கருப்பு 

அம்மான் பச்சரிசி; 8 91௮06 506015 ௦1 கா 

பவ! றகர், 2ய0ர௦ம்/க 0 /07ம/௮ 

[10 /7077௦//௪ ௪௮/௪5 &£. 7010௪ (சா.அக.). 

அசரணயோனி 

பூண்டுகளைக் குறிக்கும் பெயர்; 8 ௦௦௱௱௦ 
ரணற610ா 5/௮! லாம் பள் 25, கவோ, 

விக, ஜவா ௮ஷு 610., (சா.அக.). 

அசமோதகம் ௪5௮77202292/77, பெ.(.) 1. ஓமம்; 

0॥| 5660-5150 ஊ௱௱/-ப௱ ௦௦01௦ ப௱. 

2. அசமதாகம் பார்க்க; 596 222/712-/29௮/77 
(சா.அக.). 

/5/7்.௮௮702412 5 த. அசமோதகம்,] 

அசமோதம் 25௮7102217, பெ.(ஈ.) 

அசமோதகம் பார்க்க; 566 ௪52-/772222௮/77 
(சா.அக.). 

[5ம் ௮/2777202 த. அசமோத;.ம்] 

அசமோதாகம் ௪2௪-/7722:27௮/77, பெ.(1.) கருப்பு 

அருகம்புல்; 9 0180% 68% 0255-0௦0௦ 

0௮01௦1 (சா.அக.). 

த.வ. காரருகு. 

அசமோதை ௪5௮/722௪) பெ.(॥.) 1. ஓமம்; 

015006 1௨௨0. 2. இலவம் பிசின்; பா ௦1 5111 

௦௦14௦. 

/5/0.22-1202 5 த. ௮சமோதை.] 

அசயம் ௪3௯௮/77, பெ.(1.) 1. கோரைப்புல்; 8 01855 

௦7 116 0௪7ப50௨/1ப5-ே0௨ப50௨1611ப/5. 

2. ஈசுரப்புல்; 8 (00 07 01855 580160 1௦ 86/8 

(சா.அ௧.). ் 

த.வ. நீரங்கோரை. 

அசரணம் ௪52௪, பெ.(ஈ.) புகலின்மை 

(ஜுவஸம். 1/415.); 805806 074 01600௦ ௦ 

[61ப06. 

[5/0 ௪-2௮/212 2 த. அசர்] 

அசரணயோனி ௪2௮:௮7௪-00 பெ.(ஈ.) 

கலவித்தொழில் முடிப்பதற்கு முன்னதாகவே 

பெண்களுக்கு நாதநீரை வெளிப்படுத்தும் ஒரு 

வகைக் கருப்பை நோய்; ௮ [801௮! 086856 

வள் 12௮027 பெலாங்டு ௦ 00௨ 15 860160 

67௦6 16 ௦0௦01611௦0 ௦7 56000௮! 8௦1 

(சஈ.அக.). 

[5/ட்சத௮212)07/2 த. அசரணப்போனி/ 



அசரணன் 80 அசலகால் 

அசரணன் ௪3௮௮7௪, பெ.(ஈ.) புகலற்றவன்; 16 | அசல் ௪2௮), பெ.(.) 1. நிலம்; 116 க115. 

௦ ௮5 ॥௦ £97ப06. 2. மேன்மையானது; $பற610. 3. இயற்கை; 

த.வ. போக்கிலி. ஈஈர்பாக!. 4. முதல் படி, மூலப்படி; 116 ௦10வ] 

[5/ம் ௪-5௪௮ரச த. அசரணன்.] (சா.அக.). | 

அசரணை ௪2௮22௮, பெ.(.) புகலற்றவள்; 5116 [ீ. 2௮/2த. அசல்] 

யா௦ 85 1௦ ஈஎரப0௨. “அசரணையாம்ம் | அசல்குறிப்பு ௪5௮2471224 பெ.(.) நாடோறும் 
புறுத்திண்ணையிற் கிடந்து (ரீலகேச] 246) எழுதும் குறிப்பு; ஞெ-ம௦௦%. 
உரை. த.வ. அன்றாடு குறிப்பு. 

து.வ. போக்கிலி. [சல் ந குறிப்ப] 

/5/7. 2-2௮/2172 5 க. அசர] [பீ. ௪5த. அசல்] 

அசரம் ௪-2: ன் பெ.(ஈ.) நிலத்திணை: அசல்சமா ௪2௮-௮72, பெ.(.) நிலக்குத்தகை 
1௦14௦71985 மரா. “அசர சர பேதமான யாளரிடமிருந்து திறை செலுத்துவதற்காக 
(தாயு: ௪4. 4), அரசால் வழங்கப்பட்ட மூல ஆவண ம் (௩) 

ரல ளர் 0ார௭ஊப௦ 0௮020 ப0௦௱ 1௮05 

ரபர் காடு ஒள்ச 0655, 516௦ (௨ ௨௱௦பார் 

(9 85 (6 02515 07 2 ௭௦னப6ீ 51. 

[5/. ௪-0௮/2 2௧. அசரம்,] 

அசராதி சச் பெ.(ஈ.) கொன்றை 

(சித். அக.); 14 186 பபா. 

(541 /5-0 2 த. அசராதி] த.வ. திறையாவணம். 
அசராது ௪5௪200, பெ.(ஈ.) கொன்றை; 085819 [்ப். 29/7௪: ௧. அசல்சமா.] 
'கன்டது /எம்யாபா-0855/௪ 70/௦௮ அசல்சாதி ௪2௪-22௪ பெ.(ஈ.) மூலி, கஞ்சாங் 

| கோரை; ௨8 40 ௦74 பா் கார் 0251-ம்௱பா 
[571.74/2-197ப த. அசராது.] ் 91/09 (சா.அக.). 

அசரீரன் ௮2௮/2, பெ.(ஈ.) மன்மதன் (சிந்தா. பூ.௮௮/4 [தற 
நி. 55.); /69772) 176 000 ௦7110௨. ் ன ் ந ்டனயவு ண் அசல்பேரீ சு ௪5௮/-,2575ப பெ.(॥.) ஆதி நிலவரித் அலல் ய் னு திட்டம் (௩.₹.); 51௮ாகொ மா ௦19/௮! [574. 2-2௮1/௪ 2 த. அசரீரன்..] 2558558119 ௦71 16 (80 கலாப மர்ப்௦பர் அசரீரி! சவர் பெ.(॥.) பரம்பொருள், ௭ லய்5 0655. 
மேலானவன் (சித்தபரமேஷ்டி): 0௨.) 42- 
2௮7௮177254 (16 ஐ6ா160160 ௦0௦. “அருக து பதக்கு 
சாரி யாகிரியன் “ (இிர.க்கலம், 477, [0. 2௮/0௮ 2 த. அசல்போசு,] 

தனைபடின் அசல்வியாச்சியம் 5௮-10்:200ம்:௮/77, பெ.(.) 
[8/0.௪-கலார்ர் 5த. அகார] முறையான வழக்கு; ௦10/4] 5பர். 

அசரீரி” ௪2௪) பெ.(ஈ.) 1. உடலில்லாதது (சி.சி. உ யலை 1, 38, ஞானப்); 11001001௦௮ 6௨௦. [பி.௮5/-௫:225 த. அசல்வியாச்சியம்] 2. மேலிருந்து வரும் ஒலி: 401௦6 1௦௫ 68, | அசலகால் ௪8௮9-6! பெ.(ஈ.) தென்றல் காற்று பர்ாவா06 01௮0 149016 506512. “என்றது (சிந்தா. நி.); 50பர்௬ ஓ௨2௦. பாரணிணிடத் தசரீரி (பாரத. புட்ப. 79), 
த.வ. மெய்யிலி, உருவிலி, உடம்பிலி. 

[57ம் ௪-௧. அசரீரி] 

த.வ. தென்கால். 

(அசல(ம்) 4* கால்,] 

[570. ௮-0௮22:த. அசலாம்)] 
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அசலசலம் ௪2௮௪-5௪௮7, பெ.(॥.) சிவ 
விலங்கவேறுபாடு; ///ர௪ (121 16 6௦17 

௱றவவி6 வார் 0௨016 85 ஐவா௱காளரு 

1160 வா ௮1 ரா ரார்ப244௦ா, ௦ கட (4 

௦பர 107 நார்பகர்ச வாகா. ண்டலமுங் 
காணி ஊசலசலம் சையச, போது, 7232), 

த.வ. நிலை இயங்கு திருமேனி. 

[5/ம். 2-2௮2:2௮2 2௯. அசலசலம்,] 

அசலசலலிங்கம் ௪5௮2-22-//19௮/77, பெ.(.) 

ஒரு வகை இலங்கம் (சைவச. பொது. 123, 

உரை.); ( 54௮/77) ௨140 ௦4 //17௮77. 

த.வ. பனியிலங்கம். 

5. 2-022 10227 ரர. அ௮௪சலசல 

சிங்கம், / 

அசலம்! ௪5௮௯7, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு வகை நஞ்சு 

(கற்பாடாணம்) (வை. மூ.); 3 ௱ர்ஊவ! 0150. 

2. ஆப்பு (நாநார்த்த.); 1/2096 ப56௦ [ர 501/0 

௦௦0, 060, 512166. 

[$/ம் ௪-522 5 த. அசலம்] 

அசலம்” ௪5௮87, பெ.(ஈ.) 1. அசையாதது; ய் 

வர்ர 15 ரீ$ட0. “அதித்தா யசலமாகி” 
(அிவப்பிர. பொது. 70). 2. மலை (திவா.); 

ரா௦யார்வா. 3. சிவலிங்க வேறுபாடு (பேதம்); 

றவ ம்6 ச்ர்சசு 85 16 16 721/2. 

“கோடரமாதி சலம் ((சைவச. பொது: 1922, 

[5/4 ௮-௮ 2 த. அசலம்] 

அசலம்” ௪5௮௪7, பெ.(ஈ.) 1. நிலம்; (06 ஊவா. 
2. இரும்பு; 1௦1 (சா.௮௧க.). 

[5/0 ௪-௮ 2. அசலம்] 

அசலம்பனம் ௪2௮௮7-ம27277, பெ.(ஈ.) 
நீலாஞ்சனம்; 8௦1. (சா. அக.) 

அசலலிங்கம் ௪2௮௪-27,  பெ.(॥.) 

வழிபாட்டுக்குரிய கோபுர முதலியன (சைவச. 
பொது. 122.); ( 2௮/77.) ௦௮016 ஆராம்௦5 

௦௦0510, 8பள் 35 6 72017201 8116. 

த.வ. கண்டுதொழுதேவிகம். 

[57ம் 2-2 10425... அசலலிங்கம்] 

அசவை”£ 

அசலவுற்பத்தி ௪5௮௪--0௪/4/ பெ.([.) கற்பரி 
செய்நஞ்சு (பாடாணம்); 901500 1௦பா0 

பா் 100165 (சா..அக.). 

[$/.2-0௮௪7 (11,010௧. அசல வற்பதீதி] 

அசலன் ௪5௮௪, பெ. (ஈ.) 1. அசைவிலாதவன்; 

௦06 ॥/ர்௦ 18 ௱ா௦4௦1/855. “இந்த ஆன்மா 
அசரா்ரியுமா பசலனுமாய் ட் [சி ௪4. 5, 6, 

மறக). 2. கடவுள்; 000, 86 ரா௱௦1101/658. 

3. அருகக் கடவுள் (திவா.); காச. 

த.வ. அசைவிலி. 

[5/ம 2-0௮2 த. அசலன்.] 

அசலாமாங்கம் ௪5௮2-777௮, பெ.(॥.) 
வெட்டி வேர்; 1001 07 (ப58 01855-,4/70700090/ 

௮7017151/0ப6 ௮/25 ,4-71ப//221ய/7 (சா.௮க.). 

அசலை ௪8௮௮; பெ.(ஈ.) 1. நிலம்; ஊர். “அசலை 
மங்கை” (கந்தபு. இரணியன்யு. 56.); 
2. மலைமகள் (கூர்மபு. திருக்கல் 20.); 7௪௭: 

[$/ம் ௪-2 த. அசலை, 

அசலோமன் ௪52௮/௦77277, பெ.(1.) பூனையவரை; 
௦௦ய1௮06, கேோ௦௦௦௦09௦1 01ய/72/5 (சா.௮க.). 

அசலோமி ௪2௮7) பெ.(1.) பொற்றலைக் 
கையாந்தகரை; 8 60/௦௮! கார் வாரம் 

1108 1100, ராகறு-0010 1/7 ௨5/7௮- 

(72517௪ 0௮/௦2/10ப/௮0௪௦ (சா.அக.). 

அசவாகனன் ௪2௪-627272, பெ.(1.) நெருப்புக் 
கடவுள்; 407), 35 ர்ரொ௦ 9 0094. 

த.வ. ஆட்டு களர்தியன். 

[5/ம ௮272௮௪ த. அசயாகளசர்:] 

அசவாகிகம் ௪2௪௭227௮77, பெ.(॥.) கருப்பு 
கசகசா; 01௮0% 000 ௫ூ/ 86608 (சா.அக.). 

அசவை! ௪3௪௦௮1 பெ.(ஈ.) மறைமொழி வகை 
(வின்.); /72/7752/77௮71/2. 

[5/௩ /2022.த. அசலை 

சவை? சக்சன் பெ.(.) 1. முள்வேங்கை; 
5011௦ப5 [80௦ 1௨6-8ா௨061/8 6ஊ7ப55; 

2. 4வார்0/௮௪. 2. பெருவிரலடி; [6 1௦01 ௦1 

ம் பாம் (சா.அக.). 



அசற்காரியம் 82 

அசற்காரியம் ௪-2௪-சறகா, பெ.(ஈ.) 
முறையற்ற செய்கை; 680 0 006 0660. 

த.வ. அன்முறைவிளைவு. 

[அசஞ்்) - காரியம்] 

[5ம் ௪-௪ த. அசல்,] 

அசற்காரியவாதம் ௪2௮*ச௫்௪௮/௮7, பெ.(1.) 
உருவாக்கலுக்குமுன், இல்லாமலே தொழில் 

தோன்றுமென்னுங் கொள்கை (சித். மர, கண். 

11): ௦16840151௦ 0௦0011106 07 02ப5311/0 

- 8000100010 கர்ட் 16 617604 0065 ஈ௦1 ல061 

091012 115 ா௦0ப௦14௦. 

த.வ. காரணமில் வினைக் கொள்கை. 

/அசத்-காரியம்-வாதம்,] 

[5/8. 2-2௮/ த. அசத்து? * 352. ௭222 5 

கு.வாதம்./ 

அசற்சரக்கு 25௮/-8//010 பெ.(ஈ.) 

1. இயற்கை மருந்து; ஈ91பாவ] ரொபரு 85 
0540901560 10 லார்ரி! ௦௦௱௦௦பா0. 
2. உயர்ந்த; 8 8பறா[0ா 1/0 ௦1 ப 

பாவபே!சால்60 (சா.அக.). 

த.வ. மூலச்சரக்கு. 

[அசல் * சரக்கு] 

[0. 25/3. அசல்,] 

அசற்சீட்டு ௪5௪7-5470, பெ.(ஈ.) மூல ஆவணம்; 
வ! 0௦0. 

த.வ. மூலச்சீட்டு. 

[அசல் * சீட்டு] 

[5/4. 2-5௮/:த. அசல்.] 

அசற்சூத்திரர் ௪2௪-50௪ பெ.(ஈ.) ஊன் 
உணவு தவிராதிருக்கும் சமய நெறி நில்லா 
வேளாளர் (சூத்திரர்) (சி. போ. பா. சிறப்புப், புது.); 
240725 ௦ 0௦ 1௦1 வார *௦௱ வாவ! 
1௦00 310 816 ௦ [6101௦ப5 

[5ம் 275277 பப122த. அசுற்குத்திரா்] 

அந்தணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர் என்னும் 
நாற்பாற் தொழின் முறைப் பாகுபாட்டைத் தீய 

அசன்” 

முறையிற் பயன்படுத்திக்கொண்டு பிராமணர் 

சத்திரியர் வைசியர் சூத்தரர் என்னும் நால்வருணப் 

பிறவி வகுப்புகளாக வகுத்து அவை முறையே 

ஒன்றினொன்று தாழ்ந்தவையென்றும் தாம் 

பிராமணரும் ஏனையர் ஏனை மூவகுப்பாருமாவர் 

என்றும், இப்பாகுபாடு இறைவன் படைப்பே என்றும், 

கூறிவிட்டனர் ஆரியப் பூசகர் (த.ம.பக்.60). 

அசற்பாத்திரம் ௪-2௮-௦2/7௮, பெ.(ஈ.) 
தானம்பெறத் தகுதியற்றவன்; பாம 

[6௦1011. 

[5/0 2-5௪1702022:த. அசற்பாத்திரம்.] 

அசற்பிரதி ௪5௦௮-2420 பெ.([.) 1. முதற்படி; 1116 

பலி. 2. உண்மை படி (வின்.); 1811 0003. 

த.வ. மூலப்படி. 

[0.௮௮/4 50௮௭02 த. அசற்மிரதி] 

அசன்" ௪2௪ பெ(.)1 திருமால் (நாநார்த்த); னப 

2. சிவபெருமான் (நாநார்த்து; ௭ 3. மன்மதன் 
(நாநார்த்த) 66 000 ௦7 106. 4. இரகு மன்னார் 

மன்னனின் மகன்; 8 801 ௦4 [380ப. 5. உந்தன் 

வளிக்கு(உதானவாயுவுக்கு)ரிய கடவுள் 
(வேதாந்தசாரம் பக். 43.); 176 0௦0 81௦ 301ப54௦5 
[6 127277. 

[58 ௮/௪-த. அசன்] 

அசன்” ௪2௪ பெ.(॥.) எடுத்துக்காட்டுப் 
போலிகளுளொன்று; (ட௦0.) 1௮1180 ௦7 
பியா 1௨ ॥ஈஙள/1௨ ௦௦ஈ௦௦௱(௮(6 
௦61/68ா 1௨ ஈ௱(/0016 1 ௮ம் 06 றவு 
௱ட மரிம் உ ஈ௦௱-ல08181 ற. சன்னு 
மசன்னு பொன்றிரு வகையாம் “(மணிமே 29 
352) 

/[541. 2-௪ த. ஆசச்.] 

அசன்? ௪5௪௭, பெ.(ஈ.) 1 பிறப்பிலி (வின்.); 6௨0 
சிப்! பம், 8516 04, 2. தசரதன் தந்ைத 
(வின்.); 12௨6 ௦7 (76 72 ௦4 0௮2௮-௪15௮ 
3. அயன் (வின்.) பார்க்க; 566 ௧/௪ 

[5/ம ௪/2. அசன். ரீ 



அசன்னியம் 

அசன்னியம் ௪2௪/7, பெ.([.) நிமித்தம் 
(சகுனம்) (சிந்தா. நி. 56.); ௦௱ஊ. 

[5/ட் சப த. அசன்னியம்] 

அசனங்கொள்ளல் ௪2௪௪௦௮; பெ.(ஈ.) 

சோறுண்ணுகை; 621410 6௦160 1106 |.6. [2/0 

1௦௦0 (சா.அக.). 

த.வ. அயினிகொள்ளல். 

[அசனம் - கொள்ளவ்.] 

[$5/ம் 25202--த. அசனம்] 

அசன சாலை ௮2௪௪2௮ பெ.(॥.) உணவு 

விடுதி (5௦10. ; ௮0 ௦ப586. 

த.வ. அயினிச்சாலை. 

[அசனம்] - ணன் / 

[5ம் ௪5௮1௪:-த. அசனமம்/] 

அசனப்பல் ௪52772-0-2௮! பெ.(1.) பாற்பல்; ஈாரி- 

(௦௦14 (சா.அக.). 

[அசன(ம்] 4 பல்.] 

[8ம் ௪82122:த. அசனா(ம]./ 

அசனப்பிரியம் ௪2௪72-2-2/:௮, பெ.(॥.) 

உணவின் மேலுள்ள ஆர்வவேட்கை; 0௦519 10 

1௦௦0 (சா.௮க.). 

த.வ. அயனிவேட்கை. 

[5/1 25202ம/ட௪:த. அசன:மபிரியார்] 

அசனப்பிரியன் ௪2௪௪2-0-0/:௪ பெ.(ஈ.) 

மிகுதியாக உண்பவன்; 3 60/0பா£2 (சா.அக.). 

த.வ. பேருண்டியன். 

[ர் 252740 ற:22த. அசனப்பிரியன்.] 

அசனப்பெருக்கம் 2227-20-27, பெ.(॥.) 

வயிற்றுத்தீ மிகுதியால் அளவிறந்து 
உண்ணுகை; 1ஈ0ப191 10 116 ௨00 61116 1௦ 

6)006588 95 ௨ £65ப!( 07 ௨௨ ரபா 

(றாவ) (சா.அக.). 

த.வ. அயினிப்பெருக்கம். 

[அசனம் 4 பெருக்கம்] 

[5/ம ௪5௪2 த.அசன[ம்..] 

அசனமருந்தல் 

அசனபாணி ௪2௪72-2௮1 பெ.(.) ஒருவகைப் 

பூடு; 8 இலார், 4௮8/௪ 0ப௪0௦70//2 (சா.அக.). 

அசனபன்னி!' 257௪-2௮73 பெ.(1.) சிற்றகத்தி 
(மலை); ௦3 5508. 

அசனபன்னி ௪52௮-2௮70 பெ.(ஈ.) 1. சோறு; 

0௦180 106. 2. வெள்ளுள்ளி; 116 ௦/௦௱, 

கி/யாரா 56078. 3. வேங்கை; (0௦ 166, 

7௨177௮ (0/121092 ௮/2 0182700210 ப5 

77௮75ப0/ப (சா.அக.). 

த.வ. அயினியுளி. 

அசனபாணிகம் ௪2௪௪-22௮7, பெ.(.) 
கருப்புக் கொடி; 0180 0011/6-ர0 4௦, 14/6௦ 
௦0௦715௦052 (7/97ய/7) (சா.அக.). 

அசனம்! ௪5௪7௮, பெ.(ஈ.) 1. உணவு; 1௦௦0. 
“தொடும் னசனங் கொடுக்க " (நான்ம, 
௪1). 2. சோறு (சூடா.) ௦௦10 106. 3. பசி (பிங்.); 

ரயா9௦. 4. கொழுப்பு (பிங்.); 194. 

த.வ. அயிணி. 

[$4(ம ௮5௮72--த. அசனம். 

அசனம்” ௪5௪7௮, பெ.(॥.) நீண்ட மரவகை 
(பிங்.): 1ஈ௦்/௮ா (0௦-66. 

[86ம் ௪.22742த. அசனம்/ 

அசனம்” ச௮௮7) பெ. (.) 1. வேங்கை பரம்; 

6851 [ஈவா (0௦, 7வாரக/௪ 1017121059 

5//25 - றர௨100210ப5 11௪15பற/பா£. 

2. உண்ணல்; 62140. 

[97ம் 2-5௮12த. அசனம். 

அசனம்பண்ணல் 25௪7௮7-0௮174) தொ.பெ. 

(ஸ்1.ஈ.) 1 உண்ணுதல்; 6௮10 1000. 2. சோறு 

சமைத்தல்; ௦௦௦140 1௦0௦0, மாவா ௨௮5 

(சா.அக.). 

த.வ. அயினிசெய்தல். 

[்துசனாம் * புண்ணால்..] 

[5/4 2-2222 த்.அசனம்] 

அசனமருந்தல் ௮2௪7௮77௮:17௮) தொ.பெ. 

(ஸ்1..ஈஜ.) சோறுண்டல்; 191410 10௦0 (சா.அக.). 



அசனமாற்றல் 

த.வ. அயினி அருந்தல். 

[அசனம் * அருந்தல்.] 
[5/. 2-22172:த.அசனம்.] 

அசனமாற்றல் ௪5௪௪-1௮72) தொ.பெ. 

(0...) ஏற்கும் உணவை மாற்றுதல்; லாரா 

61000 0 0161 (சா.௮க.). 

த.வ. அயினிமாற்றல். 

[அசனம் 4 மாற்றல். 

[5/0. 2-221722த.அசனம்.] 

அசனவேதி ௪2௪2-6227 பெ.(॥.) 1. செடிவகை 
(இராச வைத். 37.); பே௱ாா. 2. செரிக்கச் 

செய்யும் பொருள் (இராசவைத். 52); 01925114/6. 

[5/4 ௪521௪-0/0201172-த. அசனவேதி.] 

அசனாசயம் ௪2௪7222௮77, பெ.(ஈ.) இரைப்பை 

(வின்.); 81௦03௦. 

[5701. ௮2௮727 2-82)/22த. அசனாசயம்,] 

அசனாத(து) ௪5ச௱சர்ப பெ. (ஈ.) கட்டளை 
(.1.ட.) ௦௦, மலாலா. 

[47- 25722-த. அசனாத்( து). 

அசனாமிர்ததைலம் ௪5௪ரகஈா்22-/௮/௭. 
பெ.(॥.) வேங்கைப்பட்டை, சீந்தில் 
முதலியவற்றினின்றும் வடிக்கும் ஒருவகை 
நெய்மம் (தைலவ. தைல. 47); பாபா ௫௮0௨ 
௦116 621 ௦ 01600810ப5 ஈ௮5பா(ப௱. 
7//7050078 090//0//௪ 8௦ ௦ நவு6 

[51. 25௮7௪ * சாம் - /௮/22த. அசனாமிரத 
௪௦தலம்..] 

84 அசாகசம் 

அசனி ௪2௪3 பெ.(॥.) 1. இடி; 1ஈபா61001. 

“பெருவிரலசனி (ஞானா. 19.) 2. வானவர் 
கோன்படை. (பிங்.); 8820 0714 [ஈ0௮. 

நறும்புகை (சாம்பிராணி)யிலை 

(இராசவைத்.); 1181006156 16௦7. 

[51ம் ௪52/த. அசனி. ] 

அசனிபாதம் ௪2௪0222௮17, பெ.(.) இடியின் 

வீழ்ச்சி (சி.சி. 11, 7. சிவாக்); 811016 ௦7 

10ம். 

[ஆனி -- பாதம்] 

[5/. ௪2௮7/-த.அசனி] 

அசனியேறு ௮2௪ரந்_-ப, பெ.(ஈ.) இடியேறு; 

யாசவ௦11. “அசணியேறென வரப்ப” 
(கூரம அந்தகா. 61, 

[அசனி - ஏறுப 

/5/:. 2-227/5த.அசனி.] 

அசனுகம் ௪2௪9௮7, பெ. (1.) கருவழிகை; 
9௦14௦ (சா.அக.). 

அசனுதம் ௪5௪ப22/7, பெ. (.) கருவழிக்கும் 
மருந்து; 8 ரா (௪1 00010 ரர 80௦ 
20௦114௦, 90௦11446 ரப (சா. அ௧.). 

த.வ. கருக்கொல்லி. 

அசனேற்பவவிக்கல் 2£27750212-/4/ பெ, 
॥) அசநோற்பவிக்கல் பார்க்க; 56௦ 
42௮70/02-/44/(சா.அக.). 

அசனோமந்தாரை ௪2௪06-77௮722௮' பெ. (ஈ.) 
கருப்பு மந்தாரை; 8 61௮04 பலார்ஷ் ௦7ரியளா0 
5ாபம், மந்தாரை, 8௪பஈா/௪ /௮7/2041௮ 
(சா.அக.). 

அசாக்கிரதை ௮-22072௦4 பெ. 0.) விழிப்பின்பை 
ணாள 55, 166016581655, 0316165917255. 

த.வ. மந்தநிலை, கவனக்குறை. 

[5/7 ச/2ராச122 த. ஆசாக்கிரகை] 

அசாகசம் ௪247௪22-௱), பெ.(ஈ.) அமைதி (யாழ். 
௮அ௧.); 084656. 

[5/4 2-52/௪52. அசாகசம், / 



அசாகளத்தனம் 

அசாகளத்தனம் ௪22-9௮/௪-/27௮/7, பெ. (ஈ.) 
ஆட்டின் கழுத்திற் றொங்குந் தசை; ஈ[0016 0 
1128 நா௦படாலா௦6 ஈர] 000 ர் 

[௮3 

[6 1604 0100815. “அசகரசளத்தனளம் போல 

அசாத்தியகண்டமாலை 

த.வ. கடுங்கழிச்சல். 

/[544. ச-சச்ாசர ௪0422 த. அசாத்திய 

அதிசாரம்] 

அதிக சங்கி மகொசர்வது! ஏற்றிற்கு 22 அசாத்தியவெலிவிடம் 25211/)/2-1/-2/425/77, 

(சபா; 227 

[5/1 ௮௪47௮24 2197௪2 த. அசாகளத்தனம்.] 

அசாகை ௪522௮] பெ. (.) கிளைபிறிதின்மை:; 
ம்௦பர4 மாலா (சா.௮க.). 

த.வ. கிளையிலி. 

அசாசருமம் ௪2௪-ச௭பரச), பெ.(1.) ஆட்டுத் 
தோல்; 816605 510 (சா.அக.). 

அசாசி ௪25 பெ.(॥.) 1. சீரக வகை; 01௪௦1 

பேர். 2. படர் கொடிவகை; 0ப/௮1௦௨. 

[5/௩ ௮3/25. அசாசி.] 

அசாசீவி ௪.22-4/ பெ. (7.) மூட்டுப் பொருத்து, 

எலும்பு முறிவு, மருத்துவம், அட்டை விடல் 
முதலியவற்றைச் செய்யும் பழங்காலத் 

தமிழினத்தாராகிய ஆட்டுவணிகர், ௮ 01955 ௦4 

௱ஊா 0௦460 'ச்பஙுவனா” பர்௦ 0௦0/0 ௮4160 

1௦ 0151009160 ]௦16 வார் ர்௮04பா50 605 ॥ா 

௦0/08 05 ௨௭௦051 ௨ 7க௱ர்/காக. [ஈலு 

915௦ ப560 1௦ அறு 15௦௨௦௭௦5 ॥ஈ ௦ ங்ஸு 1ல் 

36 0௦ ௮1 றா௨5ா (சா. அக.). 

த.வ. ஆடுவாழி. 

[$71. 2/௪ சத. அசாசினி] 

அசாடம் ௪22227), பெ.(ஈ.) தாளிசபத்திரி; 84- 
12௦௦ப11/2 ௦21௮07௭௦18 (சா.அக.). 

[5ம் 2222-௧. அசாடம்/ 

அசாத்தியஅதிசாரம் ௪2௪/1/2-20122/௮/7), 
பெ.(1.) பலவகை நாற்றத்துடன் கழிச்சல் 

கண்டு சுரமும், மயக்கமு முண்டாக்கி நினைவு 

தடுமாறச் செய்யும் நோய்; ௮ 56/86 06 ௦4 

௦/௦ ொ௱௦௦௮ ௦8௮௦1௪1560 நு ரவ6, 

0100112955, 1௦85 ௦7 ௦00504௦ப58ற655, 1240 

௦௦௮! 0150810௪, ௪10. 11௫ ஈஷ எவ ௨௭0 

| 82௮144, ௮௦01௨ ॥ஈரிவா௱க/(௦ரு ிலார௦6௮ 

(சா.அக..). 

பெ.(ஈ.) உயிர்ப் பொடுக்கம், வீக்கம், 

வேற்றுருவம், சுரம், அரத்தங்கக்கல் 

(வாந்தி)யாகிய குணங்களை உண்டாக்கும் 

ஒருவகை எலிக்கடி; 8ஈ ॥போ2016 7851-0116 

3180161150 ந ரீவார்ா655, 8810), 

ாலா06 ௦7 1694பா25, 12/2, ௦ ௦4 01௦௦0 

80 ௦௪ ஷா (சா.அக.). 

த.வ. கடுஎலிநஞ்சு. 

[அசாத்திய 4 ஏஸி - ஐடம்] 

/5/:1. ௮220-2 த.௮சா்திய.341. 0/922. 

குடம்] 

அசாத்தியகட்டி ச£சடட/௪-/௪11 பெ.(ா.) சீழ் 
கட்டுண்டு சதையாக மாறும் ஆறாத கட்டி; ௮ 

ரொ௦ா6 9%60685 [ஈ மு்ர்னெ 16 0ப6 15 

2058010660 810 002160 1௦ 8 125-116 

355-௦௦0 805௦655. !( 15 ௦7 0௦00 ௮2ங்ஷு/ 

108 (ேப6(௦0௱ாம் வார்ம் பிக ராரிவறா௱்ா 

(சா.அக.). 

த.-வ. கட்டுண்கட்டி, கட்டாங்கட்டி. 

[அசாத்திய(மம்) 4 கட்டி... 

[5 ௪-2௪10/22 த. அசாத்தியம்] 

அசாத்தியகண்டமாலை ௪2௪/:௪-(௮00௪- 
77724 பெ. (.) அருகின் வேரைப் போல் 

கழுத்தைச் சுற்றிலும் முதலில் கிளைத்து 
எழும்புவதும், பிறகு அழுந்துவதுமாயுள்ள ஒரு 
தீராத நோய்; 8 015695 80௦௨40 67 ரூ 

௦05 ௦1 /வாபசா1பா௱௦ய% 1௦பா0 46 6௦%) 

வார் ஒபறறபாகர6ீ வாம் பன! பற வறு [ரா6 

211௦2 0151 (சா.அக.). 

த.வ. கடுங்கண்டமாலை. 

[அசாத்தியம் - கண்டமாலை.] 

[5/5 ௪-52021)/22 க. அசாத்தியம். 
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அசாத்தியகபாலநோய் ௪2௪/1/2-4௪௦௮2- 
பெ.(.) தலையில் காணும், ஒரு தீராத நோய்; 3 
0186956 07 16 509]. 

த.வ. கடுமண்டைநோய். 

[/அசாத்து]ய(0) 4 கபாலதோப்..] 

[5/. 2-22017)/22த. அசாத்தியம்] 

கன்னப்புலம் 2 கப்பாளம்2 கபாலம் - 

மண்டை, தலை. 

அசாத்தியகருப்பம் ௪5௪10:௪-6௭ப2 0௪, பெ. 

1.) பெண்களின் அடிவயிற்றில் சிக்கிச் 

கொண்டு வெளிப்படா நிலையில், வயிற்றைக் 

கீறி எடுக்க நேரிடும் கருப்பம்; றா௨ாா 1 

வம்ள் 16 வெகு 16 ௦0 87ப0160 1 106 

181பாவி 08858065 07 (௨5165௦ 

ஐஎ€56ா॥2ி0 80 16 ரி 15 0௦60 பரு 
௦0 88040 85 ॥॥ ௦௦8060 061416 (சா..அக.). 

த.வ. கடுங்கருப்பம். 

[அசாத்தியம் - கருப்பம்.] 

[5/01. 2-9201/௪:த.அசாத்தியம்,] 

குரு2௧௫ 2 கருப்பம், 

அசாத்தியகழலை ௪£சர௫௪-(௪/௮௮ பெ. (ஈ.) 
1. உடம்பில் பதிய ஆழ்ந்தும் பக்கங்களில் 
துளிர்த்தும். உடம்பு முழுவதும் பரவி அடிக்கடி 
கிளைக்கும் தன்மை வாய்ந்து, கடைசியாக 
ஆவியையும் பற்றும் ஒரு வகைத் தீராத கழலை; 
[பாா௦பா5 முர்ரா ரரிர்கம்ட (06 (158ப65, 
80 0௦0006 5600108ரூ ௦ 1 10 
90/80 918005. ரில் ௮௨ 8165ஊராக160 
ம்ா௦ப9 00% 16 6௦ஞ், வீல் (06 08௮ 
வம், 180 1௦ [9௦ அரிச ஈஉ௱௦வல] ௮0 
ஊ6ாப்பவடு கேடு [86-௮9 (பா. 
2. அரத்தக் கழலை முதலியனவற்றிலும், எலும்புப் 
பொருந்துகளின் பள்ளங்களிலும் பருத்துத் 
தோன்றும் தீராத தசைத் கட்டிகள்; (போட 
(பறா௦பா$ 8ற0காா0 (ஈ (66 £601005 0௦7 
௦0 ॥ா (1௦ வேடு கா வாரு ராரா ஜெ 
சிப ோ௮016 1 ௦7 (66 ௦௦0, 8பள் 26 1086 

அசாத்தியகாசம் 

1௦௪0 ॥ 08585 ௦1 8௦பா்க௱, ஈஊா்௦0ா௮ 

616. ஈவராகா(1ப௱0 (சா.அக.). 

த.வ. கடுங்கழலை. 

[அசாத்தியம்] - த. கழலை,] 

71. 2-52077)/2 2 அசாத்தியம்). ] 

கழல் 2கழலை - கழற்சிக்காய் போன்ற கட்டி. 

அசாத்தியகழிச்சல் ௪22ட:௪-42//20௮' பெ.(ஈ.) 
உலாவும் காலத்தினும், கோடையிலும், கக்கல், 
கழிச்சல் (வாந்தி பேதி), அல்லது 

வயிற்றளைச்சல் (சீதபேதி) கண்டு மலத்துடன் 

குருதி கலந்து வந்த காலத்தும், எலும்புருக்கி 
நோய் முதலிய கொடிய நோய்களின் ஈறாக 
மாறா கழிச்சல் கண்ட காலத்தும் ஏற்படும் 
தீராத கழிச்சல்கள்; வரு 80ப1௨ நார ௦ 

01௮௦68 ௦௦௦பா1ர0 கரு 511005 ராப௦௦ப5 
௦ 1007 510015 1॥ 8006 ௦்௦ப௱5்வா௦௦5, 

த.வ. கடுங்கழிச்சல், பெருவாயிநோய். 

[அசாத்தியம் 4 கழிச்சல்.] 

[/1. 22017)/22த. அசாத்தியம். ] 

அசாத்தியகாசம் ௪5ச/ட௪-/22௪7, பெ.(ஈ.) 
இருமல் மிகுந்தும், மேல்மூச்சு, நீர்வேட்கை, 
கழிச்சல் முதலிய குணங்களுடன் கூடியதும், 
சிறுவர்களைத் தாக்கிக் கண்டத்திலுள்ள 
சுரியக (விசுத்திக்) கோளத்தை வீங்கச் செய்து, 
அதனால் நெஞ்சடைப்பு உண்டாக்கி. 
எதிர்பாராது திடீரென உயிரிழக்கச் செய்யும் 
ஈளைநோய்; 80281௩௦016 97 ௨௱௮1:60 ரூ 
588616 08௭00065, 80 02௮, (ர்க், 
பா 61௦., 1நுறா!/6 851௮ ௦௦௦பாரா0 
பப ள்ரிளொனா ௦ 80ப!(5 0௮1௮01௪1௨௨ 
௦ 005110௦11௦ 1௦ "65012110௦0 0ப6 (௦ 
89௨௭ ௦1 (0௦ பாரு, பாரா. 8 
(66 1௦ ர் 1 பர் 2௮40. 1 16 
ம் €*016 ௦௦051067௨0 100பா௮ட்16 (சா.அக.). 

த.வ. கடுஈளை. 

(அசாத்தியம் - காசம்] 

[54/4 ௪-5 22011 2 த. அசாத் தியம் ).] 

கால் கா£௮ காய் காசம். 
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அசாத்தியகுட்டம் ௪5௪/:௪-4ப//47), பெ. (॥.) | அசாத்தியசன்னி ௪2௪/0௪-2௪801 பெ. (ஈ.) 

உடம்பிலுள்ள தசை, நாடி, நரம்பு முதலியவற்றறில் | உடம்பினின்று அரத்தம் மூளை, 

பூச்சிகள் ஏற்பட்டு அதனால் உடம்பில் திமிர், புண், முள்ளந்தண்டைத் தாக்குவதால் உளவேறுபாடு 

சதையழுகல், விரற்குறைவு முதலிய உண்டாகி நாடித்துடிப்பு மேல்மூச்சு உண்டாகும் 

ஒருவகை இசிவு (சன்னி); 800040 811810 

1௦ 16 85006 080865 ॥ ௦015106160 

ரபோ2016 8௮௭0 115 ௩ வால்ட் 14௮. 

துன்பங்களை உண்டாக்கி மற்றும் வேற்றுக் 

குரல், உருமாற்றம் முதலிய வேறுபாடுகளையும் 

காட்டும் ஒரு வகைக் குட்ட நோய்; 3 ௦/௦ 
ன் ரு த.வ. கடும் இசிவு. 

1௦ ௦/௦ ௮10 1100 3 ௦000514045 ப அ ன்றால் 

த் - டிசி 2 கன? -/7 ச 

01501091 0ப6 1௦ 3 506014௦ ஈ!0006 (08041 ப5 , ரவர்களா-௭ த. அசாத்தம் 

|ஒறா௮16) 1 (6 8 வாமு. (115 ரா2ா(660 ப்வ்ஷ் 
அசாத்தியசிலேட்டுமம் 222 /0௮- 

நு 8165106512, 0662 ப/௦சகர/௦ஈ, 80 

0வா08ா6. 16 19510 15 ௮1/5௦ 70110 660 ர 

9116௦11௦ஈ ௦7 1௨ கருட வார் ரோவா06 ௦74 

200681௮00௨ 1 16 6௦0்/ (சா. அக.). 

ஒரதப77௮7, பெ. (.) பித்தம் அல்லது வளி 

மிகுதலால் நீடித்து இடர் செய்யக்கூடிய 

கோழைக் கட்டு நோய்; 8 ரொ௦ா/௦ ௨௭௦ 

0156986 0பெ௦ 1௦ (6 ஜரர/௦1௦9/௦௮! 80141425 

௦7102 0௦0 ஈஷ£ப!ஈ 1௦௱ 16 ௦௦0௮ம் 

௦1 12 04/௦ ரயா௦பா5 016 வா 085 ॥ஈ 14 

3ு/51எ௱. 16௨ 0156௪986 ॥॥ 0௦151021௨0 

ற௦ப2016 (சா. அக.). 

த.வ. கடுங்கோழைக்கட்டு. 

[5/4 ௪-4.2017)/24௮/25774272:த. அசாத்திய 

திலே ட்டு)மம்.] 

அசாத்தியசுவாசம் ௪22/௪-2ப/122௮77) 

த.வ. கடுங்குட்டம். 

[அசாத்தியம் * குட்டம்] 

[9/ம் ௪-22௮1/22 த. அசாத்திய(ம/.] 

அசாத்தியகுணம் ௪2ச8ட௪-4017௮7, பெ.(ா.) 

நோய்கள் தீராது இறப்பிற்கேதுவாக்கும் 

தன்மையைக் குறிக்கும் நிலைமை; 8 00014௦ 

1 வர் 0156856 லள்்/0/ர ஷூா0$௦ா5 

[10௦5510616 10 17உல்ராளார், 60ம் ஐப் 1௦ 

09217 (சா.அக.). 

த.வ. கடுங்குணம். 

[அசாத்தியம் - குணம்] 

[541 ௪-22௦1)/22 த. அசாத்தியம்), 7, 

அசாத்தியகுறி ௪5ச/29/௪-4077 பெ.(ஈ.) தீர்க்க 

வொண்ணா நோய்களின் அடையாளம் 

அல்லது இலக்கணம் ஆு௱றா ௦0 

ஷா ப்ர்ள் 86 மொ 10௦445 ல் 

6 156856 0௦1 66 ௦பால0, 6ப4 ॥/ ௦:68 

1௮14௮] பரா௮ர்ஷு (சா. அக.). 

த.வ. கடுங்குறி. 

[அசாத்தியம் - குறி] 
[5/4 ௪-2சர:௪- ஐ. அசாத்திய]. 

பெ.(1.) காய்ச்சல், கக்கல் (வாந்தி), நீர்வேட்கை, 

கழிச்சல் வீக்கம் இவற்றுடன் காணுவதாகிய 

நாட்பட்ட ஈளை, நெஞ்சகக் கோழைக்கட்டு; 

பொ 8௮ வார் ா௦ா௦ர (5 ௭11060 

வா ரீஸ், ப்ரோ, ரால், யாரா ௮0 

5வர0. 1256 872 ௦௦05102160 1ஈ௦பா௪016 

(சா.அக.). 

த.வ. கடுஈளை. 

[9/1 ௪. 5200)/௪ * 2/25௪2த.அசாதீதிய 

சுவாசம். 

அசாத்தியசோகை ௪222-227௮) பெ.(1.) 

உடம்பு முழுவதும் குருதி குறைந்து பரவிய 
வீக்கம் நெடு நாளாகியும் வாடாமற் போன 

காலத்தும், வயிறு, ௭௬ (மல)வாய், அல்குல், 

ஆண்குறி ஆகிய இவ்விடங்களில் வீக்கங் 
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கண்டு அத்துடன் காய்ச்சல், மேல் மூச்சு, 
கழிச்சல் முதலிய தீயகுணங்கள் கண்டபோதும், 

எலும்பிலுள்ளிருக்கும் மச்ச சத்துவை 

நோயானது தாக்கின பொழுதும், குருதி 
யூறுகை, குருதி ஊட்டம் குறைவடைந்த 

காலத்தும் ஏற்பட்ட தீராத குருதிக்கேடு; 

வாளா ்பள் 15 160060 85 ஈபோல்6 
30 ௦465 நா௦/65 12ல். 

த.வ. கடுஞ்சோகை. 

[அசாத்தியம் - சோகை.] 

[5101. ௪-520/1)/2-த. அசாத்தியம்). ] 

சோடு சோகு சோகை. 

அசாத்தியசோபை ௮212-522௮) பெ. (ஈ.) 
அசாத்தியசோகை பார்க்க; 566 ௪2211௮- 
509௮ (சா.அக.). 

[5. 2- 5201௪ *226/2 த. அசாத்திய 
சோபை. 

அசாத்தியதாகம் ௪2௪2-229௮, பெ. (.) 
நோயினால் தாக்கப்பட்டு அறிவழிந்த 
காலத்திலும், நாக்கு வெளிப்பட நீண்டு விட்ட 
காலத்திலும், தொண்டைக்குள் நீர் இறங்காத 
காலத்திலும், இறக்குந் தறுவாயிலும் காணும் 
தீராத நீர்வேட்கை; பா0ப2௦18016 ௦ ௦010 
யன் 0௦ஷ்ல 1 8 02ம் ஒர்படபர 10 

5006 உறும. 

த.வ. கடுந்தாகம். 

(அசாத்திப(ம்) - தாகம்,] 

[5/01. 2-2201/22 த. அசாத்தியம்), / 

அசாத்தியநரை ௪2௪ஸ்சானான! பெ ௩.) 
அகவை முதிர்வால் ஏற்பட்ட நரை: உளார் 
96855 ௦4 ஈவ் பபே6 1௦ ௦10 80௦ (சா.அக.). 

த.வ. கடுநரை.. 

[அசாத்திய(ம்) - நரை,] 
[571. 2-22017/22 த. அசாத்திய). ] 

அசாத்தியநாடி 252114/2-1720 பெ.(ஈ.) நாடி 
நடையைத் தன்மாத்திரைக்குக் கொண்டுவர 
முடியாத காலத்திலும், நாடி நடையில் விரைவு 

அசாத்தியபித்தம் 

மேன்மேலும் அதிகரித்துச் சாவிற்கு ஏதுவாகும் 

காலத்திலும் ஏற்பட்ட நாடியோட்டம்; 0ப/56 

வள் (6 110802416 ௦8 பள் 12810160 1௦ (15 

ஈ௦ொ௱வ ௦ாள்ம்ா ௦ 6 றவ! ॥06256 

1 6 நயி56 216 ர்ச் 116 800ா0௦2௮0 

௦1 06844 (சா.அக.). 

த.வ. கடுநாடி. 

[அசாத்தியம்] -நாடி...] 

[5/1. 2-52017)/2த. அசாத்தியம்) ] 

அசாத்தியபல்நோய் ௪521௫௮-2௮-72 பெ.(1.) 

பல் வேரடியிற் புண்ணுண்டாகும் போது, சீழ் 

வடிந்து புரையோடின காலத்திலும் சொத்தை 

விழுந்த பொழுதும் உண்டாகும் பல் நோய்கள்; 

56/66 1௦௦11) 206, 20007103௮1/6௨0 லது 

ார்வா௱௨!(0 ௦071 16 10பரா 110௦05 

ணமா 5பா௦பாளொர 16 16614 (சொர்க! 

0611051680), 84(8ா060 வார் 150௮06 ௦7 

ப$, 0ப6 1௦ 1௦௦0108518 0716 வ//60॥ ௦ 10148 

௦011௦ ௦74 (6 ரபா வார் 0811656 ௦7 (௦ 

1௦௦14 (சா.அ௧.). 

த.வ. கடுபல்நோய். 

/ அசாத்திய((ம)--பல்நதேோப்] 

/௮/0. 2-2201)/22த. அசாத்தியம்). ] 

அசாத்தியபித்தம் ச2௪7்௪-௦//௮7, பெ. (ஈ.) 
1. அளவிறந்த பித்தம்; 6000685816 56061௦ 
௦1 646 1ஈ 16 ஷா. 2. கள்ளுண்டவனைப் 
போல் உணர்ச்சியற்று வாய் வறண்டு 
நீர்வேட்கை முதலிய குணங்களை 
உண்டாக்கும் ஒருவகைப் பித்த நோய்; 3 611௦ப5 
018695 10108/60 6 5௨ ௭எ௱ரி௮ 1௦ 
6 ௦௦014௦ ௦7 80ொயாா 06801 8௮0 
860 இ 08060 1000ப6௨ 8௭௦ 1781௨௦ 
ர்க். 3. ஊதையும் (வாதமும்) கோழையும் 
கூடிய ஒரு பித்த நோய்; ௮ ௦/௦ 11௦ ப5௨௦௦ 
பே£ (௦ 16 ௦௦108160 ௨00௦1 ௦4 (96 [2௦ 
௦585 ாயா௦பா5) 1௩ (0௨ 53518 
(சா.௮௧.). 



அசாத்தியபிரமேகக்கட்டி 

த.வ. கடும்பித்தம். 

[அசாத்திய(ம்) - பித்தம்] 

[5/4 2-22022க. அசாத்தியம்) ] 

அசாத்தியபிரமேகக்கட்டி ௮22/14:௪-/௮77272- 
7:42117 பெ. (1.) நெஞ்சு, எருவாய் (குதம்), 

தலை, தோள், முதுகு ஆகிய இவ்விடங்களிலாவது, 
உடம்பில் வேறு மறையுப்பு மூட்டுகளிலாவது 

எழும்பி, நோயாளியைப் பாயும் படுக்கையுமாய்க் 

கிடத்தும் தீராத வெட்டைநோய் எழுப்பிய கட்டி; 

0பா௱21ப5 1பா௦பொ றற 80௦0ம் 1௦ 

£691/ ௦1146 லர், வாப5, 1680, 80ப/0௪, 

0௮04 6௮17147௦14 0௦ 11௮ 16 ௦1176 ௦௦ஸங் 

211௨௭0௭௦௦0 மார் உபழவவாார ஙா 5 

ா௦பெளார ஒல்லா றா௦5121௦ | ௮ நிசார் 

(சா.அக.). 

த.வ. கடுமேகக்கட்டி. 

[.தசாத்தியம்) - பீரபோக((0)-க.ட்டி... 

[5/1 ௮-52017)/2த. அசாத்தியம் 51/0. 0/2- 

777572 பீரமோகம்/ 

அசாத்தியபிரமேகம் ௪2௪/1:2-2/2/77444/77, 

பெ.(ஈ.) நோய் கொண்ட பெண்களைப் 

புணர்வதினால் ஏற்பட்ட வெள்ளை நெடு 

நாட்களாகக் குணப்படாமல், ஊதைபித்த 

வெட்டைநோய், தந்தி வெட்டைநோய், சிறுநீர் 

கல்லடைப்பு ஆகிய நோய்களாக மாறிப் 

பண்டுவஞ் செய்து குணப்படுத்தவியலா 

தோல்நோய்; 0௦0௦1௦௦9 யர்/௦ர் 15 5210 (௦ 06 

ரானா வாள 115 ௦0 ॥௧0/69160 107 ௮ 

1௦9 46 எர்ர்௦ பர ௮060ப௮16 162, 800 

வன 1 00௮௦0௦5 1ஈ [15 [851 51806 4௦ 

0௦௦௦௦௮ ஈறி 5௱ 0166, ஊர்ள்பா6 ௦7 

பார்வ! ற355806 81௨0 11௦௱ ஈ601௦௦160 

01/6எ* ௮0 5100௦ ॥ஈ (6 01௮002, ௫௦608 

11 ௮0 62555, 1௨ 0156256 ராஷு 800680 

11௦ 176 01௮௨0027 1௦ 16 (06 0 1ஈ ௮ 

வாலா (ஷு ரஉக0 106 ௫௦ம் 8௦ 16 

9ழ08108095 (சா.அக.). 

அசாத்தியம்” 

அசாத்தியம்” 

த.வ. கடுமேகம். 

[5/ம். 2-2200௪7 0/௪. 715/௮2த. அசாத்திய 
பீர்மேகம்.] 

அசாத்தியபீலிகம் ௪22//:2-2//9௮77, பெ.(ஈ.) 
1. மண்ணீரலுக்கு ஊதையினால் ஏற்படும் 

நரம்பு வலி; 3 [20/21 ॥2பாக!01௦ றவ 

[6$பயாா0 1௦ 6 ௱௦1ு் (0 ௦௦014௦ ௦7 (7௪ 

82188, 50ி81வ/018. 2. வீங்கிப் பருத்துக் 

காணும் மண்ணீரல் நெடு நாளாகியும் 

பண்டுவத்துக்கு இணங்காமல் அதனால் 

கூடுதற் கழிச்சல் உண்டாக்கும் ஒரு தீராத 

நோய்; ௮ ளோ௦ா/௦ 10 ௦7 6 உகார 

௦1 50/2௨ ௱8(620 03 8௭௨௨௭8 8௮0 

௦80௦181100 006௨ 10 115 6௨0 100 

பால்ா060 1௦. 4ம் 12 [251 51206, சொர௦௦௮ 

௦ ரூ5ார்ரு 62௦௦௱௯ ஐள௱வாள ௮0 16 

65௦ 8/6 (சா.அக.). 

த.வ. கடு ஈரல்நோய். 

[5/ம்--22ப1)/௪740122 ௧. அசாத்திய ீமிகம்] 

அசாத்தியம்" ௪2௪௪, பெ. (ஈ.) 1. நிலை 
நிறுத்த முடியாதது (சி.சி. அளவை 1, சிவாக்); 

ம்௮1 கர்ர்ள் [5 1றா௮010941௪, ா0௦551016 ௦4 

௮௦௦௦18 ॥௱2ர. 2. அசாத்தியரோகம் 

பார்க்க; 8566 ௪.2௪:2-072/77. 

த.வ. செயற்கரிது, செயற்கருமை. 

[5/1 ௪-52017)/22த. அசாத்தமமம்./ 

அசாத்தியம்” சசரக, பெ. (1.) மிகுதி; 
5௦௱ ஊர, 1 ௨00௦55. அவனுக்கு 
அசாதிதிய நம். ரிககை' 

த.வ. மிகை. 

[5/4 ௪-5222:த. அசாதுதிம்மம்./ 

2517/)/2777, பெ. (ஈ.) 

1. முடியாமை; 0055160116. 2. குணமாகாமை; 

[24 51216 ௦ ௦௦014௦ 1 வர் ஈ௦ போடீ ௦ 

[உர் 11௦ ௱60(/௦௮! 51/41 15 0௦551016. 

3. இயலாமை; [2040201767 (சா.அக.). 

த.வ. ஆகாமை. 

[841 ௮-௪ த.அசாத்தியம்] 



அசாத்தியமசூரிகை 

அசாத்தியமசூரிகை ௪2௪-77௪] பெ. 
(ா.) அம்மை நோயில் கொப்புளங்கள் ஏற்பட்டு, 

அக்கொப்புளங்களில் குருதி போய் கலந்து 

கருகி முகத்தில் குழி விழுந்து, 
குணமுறாவெனக் கருதப்படும் நோய்; 3 
56/616 10ஈ௱ ௦0 481௦18 ௦ 5ராவி-00)ட. 

த.வ. நலமுறாக்குழியம்மை. 

அசாத்தியமூடகர்ப்பம் ச£சட்சாா0௪ 
2/0027, பெ.(ஈ.) வலுக்குறைவு, சோர்வு 
இன்னபிறவற்றின் நிமித்தம் வாயுவானது 
கருப்பத்தை நிலை தடுமாறச் செய்து, கருப்பை, 
வயிறு இவற்றில் குத்தல் உண்டாக்கி 
கருவுற்றார்தம் கழுத்து நிற்காமலும் கைகால் 
குளிர்ந்தும், அறிவழிந்தும் போகச் 
செய்வதுடன், கருவுற்றவளை இறக்கச் 
செய்யும் கருப்பம்; 9 ௦௦011௦ ௦ மாவு 
மா௦ப01 ௨௦0 ர (௨ ள்ரிம் 1 (06 பர்கா பக 
ரர 8 பராள்பாவி! 00௦56 ௦ 00810௦ பப6 
1௦ றா6$5பா6 1௦00 நவர ௨56. (80 ப௦ 
0., 11 ௱ாவா660 ரே 506 ஒவ் ர 1 
98॥வ 80 16 ௨0௦௦௱௦, ௦11655 ௦7 155 
ஓய்ஊாஎ05, (085 07 860565, 80 1801 ௦7 
1௦655 1॥ (௨ 1௨௦1 |( ரர விட ௨௦5 ஈ 19 
௨1 ௦7 6௦45 10௨ ௱௦்் ௮௦ ௨ ௭10 
(சா.அக.). 

த.வ. கடுமூடக்கருப்பம். 

[அசாத்தியம்) - மூட * கருப்பம்... 
[541. 2-4 2-5. அசாத்தியம்) ] 

அசாத்தியமேகம் 251௪-759௮, பெ. (ஈ.) 
தீர்க்க முடியாத வெள்ளை நோய்களுள் ஒன் று; 
போஸ் பார6ரு 01669556. 

க.வ. கடுவெட்டை, 

[5/1. 2-22௦)/௪--77 2/2: த.அசாத்தியபேோகம், / 
அசாத்தியரோகம் 25௮/10:2-107௮7, பெ.(ஈ.) 

சூதமுனி நாடி 30-ன் வாக்கியப்படி கூறியுள்ள 
நோய்கள்: ௨ 9015688685 ௱6 (௦௨0 
௮ப/2/7.47/30. 

90 அசாத்தியவாந்தி 
த.வ. கடும்பிணி. 

[5/1. ௮-22௦/2770022:5. அசாத்திபரோகூம்] 

அசாத்தியவதிசாரம் ௪2௪/ந்/௪-௭௪2௦1- 22௮7, 
பெ.(ஈ.) மலவாய்ப் புண்பட்டாலும், 
அங்கந்திறந்தாலும், வயிறு பெருப்பதாலும், 
சில்லிட்டாலும் அல்லது வேறு எவ்வகையான 
தீயகுறிகளைக் காட்டினாலும் அது தீராது 
என்று கருதப்படும் ஒருவகை செரியாமைக் 
கழிச்சல்; 11௦பா௮16€ ௮௦68 ௮0௦௦10௮/௨0 
மூ பால்0௮/-10௦௨ வப. 0800 ௦7 (6 
8005, 01848ஈ060 ௨6௦௭ 80 ரி 655 
௦6 லள்ஊ/(௦5 (சா.அக.). 

த.வ. செரியாக்கழிச்சல். 

அசாத்தியவாதரோகம் ௪2௪௪்௪-ட2௦௪- 
7074/77, பெ.(1.) அதிக நடுக்கம், வீக்கம், 
தாங்கமுடியாத வலி, உடம்பு முழுவதும் திமிர் 
ஆகிய குணங்களுடன் உடம்பு மெலிவு, வாட்டம் 
முதலிய குறிகளையுங்காட்டும் ஓர் ஊதை 
(வாத)நோய்; 8 1௦ ௦7 ௦௦/௦ ஈயா ௮5௱ 
21160060 ஈரம் ௦4௨௦18151௦ 1௨௦ ௦74 (05 
௱ப50085, 8கவ0, பாட்க௮ட்6 ௮1ஈ, 
ஈயாமா5, வார் றா௦06625514ஒ பப 
௦0 (சா..அக.). 

த.வ. கடுவூதை. 

[5/ம். ௪-2801/ 2727127720. அசாத்திய 
வாகுரோகும்] 

அசாத்தியவாந்தி ௮2//௪-௮7௭1 பெ.(॥.) 
இருமல், இரைப்பு, முக்குற்றம் முதலிய 
குணங்களோடு கழிமலமாகவும், குருதி அல்லது 
சீழாகவும், கழிமாசு மூத்திரங்கள் 
தநாற்றத்துடனும் உண்டாகும் தீராத 
வாயாலெடுக்கை: 1ஈ0பர௮01௨ ப யரர்ப்பச 
91180060 ஈசர் ௦௦ப04, 20 [6௦1/0 
௨ோவா060 ௦௦014௦ ௦115 மா8௦ ஈபரா௦பா5 
ஈ 1௨ ர்ர 4௦., 800 60 நோ 1 
656006 07 1௨௦௮] ௭, 0௦௦0 ௦ 1500 
5108௦௫ ௦௦8 (6 (சா.அக.). 

த.வ. கடுங்கக்கல். 

[5/4.௮-220)2-2721௧. அசாத்தியவாற்தி] 



அசாத்தியவிடக்கடி 

அசாத்தியவிடக்கடி ௪2/௪-0/25-/- 20 

பெ.(.) நச்சுயிரிகள் தீண்டலினால் ஏற்படும் 

நோய்கள்; 61185 ௦7 018010) 66914பா௨5 
0/5௨955. 

த.வ. கடுநஞ்சுக்கடி. 

/அசாத்கி்ப(0] 4 ௨1ம் - கட] 

[5/1.௮-௪201௪ - 1/2. அசாத்தியவிடம்,] 

அசாத்தியவிடக்குறி ௪25௪///2-1/0/1-/ய 
பெ.(॥॥.) உடம்பில் எவ்வகையினாலாவது, 

உட்கொண்ட நஞ்சு, மருந்துகளால் தீராது 

சாவிற்கேதுவாக்கும் குறிகள்; 1௮1௮] ஷூரா 
04 ற௦1505 லள்/6!60 ர ௨ ஷா ௦4 9 

ற௮1/21ர் 27 11௨ 1௨ க்ளா ௦ ௮ாங்00165 

௮6160. 

த.வ. கடுநஞ்சுக்குறி. 

[அசாத்திய((0)- விடம்-குறி!] 

[$27. 2-52017)/2-1/54 2 த.அசாகு்தம்ப௦1டம், ர] 

அசாத்தியவித்திரதிக்கட்டி ௪22/14/௮-0117௪௮ 
“4211 பெ. (1.) 1 வயிற்றின் உட்புறத்தில் கட்டி 
யுண்டாகி உடைந்து மிக்க துன்பம் உண்டாக்கி, 

வாயால், சீழ், குருதி முதலியவற்றை விழச் 

செய்யும் ஒரு வகைக் கட்டி; 8 [போலட16 

20050655 0614/610060 ஈ5/06 6 20௦8 

16 ர் ௦7 சர்ர் (25 வா 01௦௦0) 110 

ன் ஙஸு பர் 111௦ ப 176 ரா௦ப4. 

த.வ. கடுவயிற்றகக்கட்டி. 

[அசாத்தியவிரத்திரதி-கட்டி/ 
[51. ௪-௪2017/270/07200/ 2 த. அசாதிதிய 

கரிதீதிரதி.] 

அசாத்தியவிரணம் ௪22842-6727௮/77, பெ.(ஈ.) 

ஆறாத புண்கள் (இராண); ௦பாகம।6ீ ப/௦6. 

த.வ. கடும்புண்.. 

[51. ௪-சச்ர்ற்றச * பாசா த.அசாதிதிய 

ிரணாம்..] 

அசாத்தியவீக்கம் ௪2௪௪-7௮77, பெ.(ஈ.) 

நீர்வேட்கை, மெலிவு, காய்ச்சல், கக்கல், 

விக்கல், வயிற்றோட்டம் ஆகியவற்றோடு கூடி 

அசாத்மியம் 

நச்சு தொடர்பாகச் சாவும் ஏற்படும் வடியாத 

வீக்கம்; [ரா௨0ப௦1016௨ 8௮0 அார்வா 1௦0 

[6 6116015 ௦74 0160 ௨௮0 ற01500௦ப5 61125 

810 ௦08௭௨016115620 ரு 116 1011018110 

ஷூாா010ற5 - நே8றா௦௨9, ஈரம், நவா 656, 

193927, பொர்பா, 100000, நே5வார்கரு ௮40. 

1115 ஒங்ணறே ஞு 3101௦ போ வா ஷ் வரு 

5001 டா௦/6 1215! (சா.அக.). 

த.வ. கடுவீக்கம். 

[அசாத்தியம் 4 வீக்கம்] 

[54 2-52077)/22: அசாத்தியம். / 

அசாத்திர முயற்சி 22272-/770:௮72/ பெ. (.) 
நூன் முறையின்றி வழக்கிலுள்ள சமயச் 

சடங்கு (வின்.);1211010ப5 ௦8௭ா௦ா168 ॥ஈ 

400ப6 11௦ப0/ 101 58௮௭௦04௦60 நூ 8891725, 

0151. *£ தச்ச /2/0/ 

த.வ. வாடிக்கை முயற்சி. 

[சாத்திர முயற்சி] 

[$/ம் ௪-௪ த.அசாத்திரம்.] 

அசாத்திரீயம் ச5சர்ற்கா, பெ.(ர.) கலை 
நூல்கட்கு எதிரிடையானது; (1791 ர/௦் 15 

ர் எரு 1௦ 116 52542. 

த.வ. நூல்நெறி இகப்பு. 

[54ம் ௪-2 ௬.அசாதிதிரயம்... 

அசாத்மியபோசனம் ௪220770:2-222527௮/77, 

பெ.(.) இடம், காலம், இயல்பு உணர்ச்சி, 

பழக்கம் முதலியவற்றிற்கு மாறுபாடான உணஷ 

10௦0 பா5ப/(4ம16 (௦ ௦0௦5 ௦0511ப14௦ பங்கா. 

௦௦15108760 சாம் ௦2 ௦௦பா51வா065, 

5ப0 85 ற/806, 01/16, ரகர்பாவ! 

(உனா 21 10/0 ஷாலு 610. 

த.வ. மாறுபடு உண்டி. 

[$6. ௮-2சப_7/0/0/௮7225. அசாத.மிய 

போச். 

அசாத்மியம் ௪.22/77ந:௮7, பெ.(ஈ. ) புதுவதாய் 

வழக்கமில்லாததை வழக்கப்படுத்திக் 

கொள்ளுவதனால் உடம்புக்கு ஒத்துக் 



அசாதம் 

கொள்ளாத் தன்மை; பாப! 1௦ 106 

001514ப1௦ா மா௦பராம் எ௦பர் டூ ௨௦0 ப/60 

ம் 05அ0ொ௦ாளர் 1௦ 00௨5 ௦0ஈ8பர்/௦ா 

பெ£ 1௦ 80௦010 8 1/0 ௦0ம்கரு 1௦ ௦165 

1௮1 (சா.அக.). 

த.வ. அல்வழக்கு ஒவ்வாமை... 

/ஒ/01. 2-52070/77/த. அசாத்மியம்] 

அசாதம் ௪522௮7, பெ.(ஈ.) 1. பிறவாதது; 141 
வர்ர 15 1௦1 0௦. 2. தூய்மையின்மை 

பாா655 (சா.அக.). 

கு.வ. சீத்தை. 

[5/ம். 2-2207௪:-த. அசாகம்..] 

அசாதாரணம் ச£ச்ச்சாசா, பெ.(ஈ.) 
1. சிறப்பானது (ஈடு.6, 1, 7); [24 வா் (6 ஈ௦ 
௦ ௱௱௱, 5ற60வ 0, காரு. 
2. காரண(ஏது)ப் போலிகளுளொன்று 
(மணிமே.29, 212); (ட௦௦.) 1௮8௩ ௦7 7540ல் 
1௦பா் ஈவா 1॥ ௨ 0806 ஸ்லா6 52077)/2 
60515 1௦111 8 01809 616 1( 0065 ஈ௦ர ஒர். 

த.வ. சீர்மை. 

[540. 2-22௦277௮௮22த. அசாதாரணம். ] 

அசாதி ச்சர் பெ.(॥.) செவ்வாய்க் கோள் 
(சங். அ௧.); ஈ85, 85 ஈப1ஈ0 16 ௮947௦]. 0௦05௦ 
8165. 

[5/1 45-௦௪: ௧. அசாதி.] 

அசாது ௪5௪20, பெ.(ஈ.) கற்பிழந்தவள்; ௮ 
பான்டி மலா (சா.அக.). 

[547. 2-22௦22த. அசாது..] 

அசாந்தன் ௪-52௭௦2, பெ.(.) அமைதி 
யில்லாதவன்: £6511655 வா, 96 நரி ௦பர் 
ரவ பெயிய்டு, 

த.வ. தெம்மாடி. 

[5/1. 2-527/2:௧. அசாந்தன்.] 

அசாந்திரி ௪5கரச7 பெ.(॥.) நில சருக்கரைக் 
கிழங்கு; ௨ 0௦1 ஈனா. ௦௦00 ப1ப5 1891510121 
(சா.௮௧.). 

92 அசாறூன் 

அசாபாலகன் ௪2௪-௦௪2, பெ.(£.) 
அசாசீவி பார்க்க; 566 ௪52-3%7(சா.அக.). 

அசாமி ௪5௮ பெ.(ஈ.) ஆள் (கொ.வ.); 8௮ 

ரப்ெர்பபெல். 

த.வ. ஆள். 

[6.. ௪5277/த. அசாமி.] 

அசாயசூரன் ௪5௫௪-52, பெ.(ஈ.) அசகாய 

சூரன் பார்க்க; 866 2-2௪94/2- 202/7, 

அசாரதை ௪2௮௪2௪, பெ.(॥.) சாறுஇன்மை; 197 
வ்ர்ர்ன் 15 501655 (சா.அக.). 

அசாரம்"! ௪2௫௮17, பெ.(ஈ.) 1. ஆமணக்குச் செடி; 

095100 ௦11 லார், /ப1ப5 ௦0௱யா/5. 

2. வாழை; ௮ 1166, 48/52 ,02720/5/௪0. 

3. சாறற்றது; 194 சர்ர் 15 6௨0 ௦7 880 

௦ )ப1௦6. 4. சாறமின்மை அல்லது பயனின்மை; 

௮ம் கர்்ள் 15 கா்ர்௦பர் வார ௦ ப வப௪, 

க்ப் 15 பாஉப்ள்கார்வ! (சா.அக.). 

அசாரம்” ௪2௮௮7, பெ.(ஈ.) கொலுமண்டபம்; 

£03/வ] 8ப018௭௦௦ ஈவ!! ௦ 0/௮] ௦௦பார். 

த.வ. திருவோலக்கம். 

/0.77222:2த. அசாரராம்.] 

அசாரவாசி ௪5௮௪-௦௪2௮) பெ.(॥.) அரசன் 
வாயில் காவலன்; 891௦௭ 0௦7 (6 8005 
0816. “ஒரு பூசல் உண்டென்று கூறிய 
அசாரவாசிக்கு "(ச£௨. 4720, உரை... 

/0.7222775/7 /25/2த. அசாரவாசி..] 

அசாவேரி ௪52௧7 பெ.(ஈ.) இளவேனிற் கால 
பண்களுளொன்று (பாத. இராக. 77.); (14ப5.) 
9 50601௦ ௮௦-0௦ ௮04060 10 80 
்றா6. 

[5/2 25௮-த. அசாவேேி] 

அசாறூன் 25௮4, பெ.(ஈ.) இது சிறுநீர்க் 
கலலடைப்பு, குருதிசிக்கல், ஊதை, 
வெள்ளைப்படுதல், காமாலை, நீரடைப்பு, 
நரம்பிசிவு, கீல்வாதம், வீக்கம் முதலிய 
நோய்களுக்கு உதவுவதும் புகையிடத் தேள் 
ஒடிப்போவதுமான ஒரு_ சேணிய (யுனானி) 
பிருநது; 8 861 8௦௧8 ரப 11 பாலா 



அசி-த்தல் அசித்தி 

௱ா6ெ/06. 1115 நாவா 60 ॥॥ 08666 ௦7 

5ரர்01பா6 ௦4 பர்வ 02552065, 84006 1ஈ 16 

௦120067, 8வர்ரு 015008106௨ (885 

ராவா பக110), ரர பற, ௦033, 

ரபா௦்௦6 64௦., 8 ரீபாார்ருகர/௦ஈ ௦4 1418 பபற 

ர வு 500010 (சா.அக.). 

அசி'-த்தல் ௪54, 4.செ.கு.வி.(3:1.) நகைத்தல்; 1௦ 

|௮ப9ர. பூன்ளெலா மகிப்ப போன்று (சீவக. 

559) 

[5/௪ த. அசி-] 

அசி?-த்தல் ௪34, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 
உண்ணுதல் (தேவா. 867, 3.); 1௦ 880, 

௦௦5ப௱6. 

[5/4 ௪53-த. அசி-.] 

அசி? ௪3; பெ.(ஈ.) உயிர் (வின்.); 500. 

[$/01. ௪3/-த. அசி] 

அசி ௪5( பெ.(.) அம்பு (பொதி. நி.); 8104. 

[5/0 -5/22த.:௪ி] 

அசி” ௪3௮; பெ.(1.) 1. வாள் (திவா.); 58010, 10176. 

2. படைக்கலம் (சூடா.); 1/68001. 

[5/5 ௪௮. அசி. 

அசி? ௪3 பெ.(.) ஏளனச் சிரிப்பு (சூடா.); 

0911514/௦ |(3பர16. 

[5/1 /25/த.௮:௪ி.] 

அசிகம் ௪௮௮, பெ.(.) கீழுதட்டுக்கும் 

மோவாய் கட்டைக்கும் இடையேயுள்ள பகுதி) 

(9௮ம் ஐவர் ௦4 17௦ 1௮06 091568 [௨ பார 

2௦106 ர (சா.அக.). 

அசிகியம் சற), பெ.(ஈ.) 1. தாங்கக் 

கூடாதது; 181 முர்ர௦் 15 பாட்வ௨016. 

2. அருவருப்பு; 1௦2149, 015051. 

[5/ம் ௪/௪ த.அசிகியம்...] 

அசிகை! ௪57௮) பெ.(.) பொறாமை (கொ.வ.); 

ஒரு, /6/0ப53:. 

[5%1. ச௪ர/22.த.அசிகை...] 

அசிகை? சகர௮ பெ.(ஈ.) நகைத்துப் பேசும் 

பேச்சு; ஈர்ர்்ரிய ௦௦ஙஊ58110. 

“தசுகுசென்னாலே சொல் விக ண்ணா ் 

(பாதகி 4) 

[5/7/7.2௨/%22 த. அசிகை.] 

அசிங்கம்' ௪217௪௮), பெ.(1.) அருவருப்பு (இ.வ.); 

019ப5(. 

த.வ. சீத்தை, தூத்தை. 
[5/4 க௮/2-த.அசிங்கம்.] 

அசிங்கம்” ௪4/9௮), பெ.(.) தூய்மையின்மை 

துப்புரவின்மை; பா௦68255, (ஈாறபாடி, 2 

பாட்னாகட்16. “அசிங்கமான இடம் “கொ.வப. 

2. அழகின்மை; 01501087, [60 ப/50/81655. 

“அஜிங்கமான போலை (கொ. 2: 

த.வ. அருவருப்பு. 

[5/1 2-5௮/)/2-த. அசிங்கம். ] 

அசிங்கம்” ௪37௮77, பெ.(ஈ.) 1. தரக்குறைவு, 

மட்டம்: 005௦1. அவன்கிறையைச் சுட்டிக் 

கட்டி அசிங்கமாகச் கேலி செய்தார் : 

2. இழிநிலை தரத்தக்கது; பா6௦௦௱॥10. 

[5/1 ௪௪்/௮2த. அசிங்கம்] 

அசிங்ஙுவத்தன் மை 2அ/ர்ரப1:2-1-(2077௮) 

பெ.(1.) தன் அலுவலில் பற்றில்லாமை 

(விசாரசந். 341); ஈ௦-௮ளா॥ [ு 725060 

01௦1௦5 வரிலா5. 

[்துசிங்குவ((ம்) - தன்மை.] 

[5/1 /2-௪௮7)/௪-0/22 த. அகிங்கு((ம்)./ 

அசிசெறுகாத்துப்பு ச5சபக்கிபபுதம 

பெ.(11.) கரியுப்பு; 01௮௦4 5௮511 (சா.அக.). 

அசித்தம் சரசர, பெ.(ஈ.) 

(ஏது)ப்போலிகளு ளொன்று (மணிமே. 29, 192.); 

1௮1203 04 72/௦1 பா5ப5(வாா௭16. 

[5/0 2-5/0017௪::த. அசித்தம், ப] 

அசித்தி தல பெ...) கைகூடாமை; 

11௦௦161௪55, 181/பா6. “தாறு மசித்தி 

சித்தி தம்மிலலையாதே (ிரபோத. 22 80], 

காரண 

த.வ. எய்தாமை. 

[9/4 ௪-2/400/2 த. அசித்தி] 
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அசித்திரன் ௪௮௪, பெ.(ஈ.) கள்வன் | அசிதவெலி ௪3௪௪-௦-௪4 பெ.(ஈ.) நச்சுத் 

(சிந்தா. நி. 57.); 4௭. 

[57/2 ௪௮ப2த. அசித்திரளன்.] 

அசித்து ௪-௧47ப, பெ.(ஈ.) அறிவில் பொருள் 

(சடம்); ம கர்/௦் 15 ஈ௦-ரார் டவர், ரான. 

“சித்த சித்தொ டீசனென்று செப்புகின்ற 
மூவகைத் தத்துவத்தின் (பாரத. பதினைந். 1), 

த.வ. அறிவில் பொருள். 

[51/4 ௪-5/1த. அசித்து. ] 

அசிதகருணி ௮2/௪௪-6௪ப! பெ.(ஈ.) கருப்பு 
வழுதலை; 6180௩ பார்வ ஐ௮ா!(-5018ய௱ 
௱ஓ௦ா0வப௱ (சா.அக.). 

அசிதத்துருமம் ௪2௪//ப7ய௮, பெ.(ஈ.) 
மலைப்பச்சை; 18016 08௱0௦06: றவ '5 
90௭௱௦௦96-)81௦00௩நறப8 நர॥௦40ர1ப5 

(சா. அக.). 

அசிதம்" ௪3/2௮177, பெ.(ஈ.) 1 சிரிப்பது; 1724 ள் 
|9ப956. 2. அலர்வது; 1௧4 ப்ர௦் 01௦6565. 

[5/1.77௪5//௪2த. அசித்] 

அசிதம்” ௪3/௪௮, பெ.(॥.) கருமை; 61801686. 
அசித வெங்கட-குண்டு (இரு, ௪. 23. 4 

[5/1 2-5//௪2 த. அசிதம்] 

அசிதம்” ௪5௦௪ஈ, பெ.(ஈ.) சிவதோன்றியத்து 
ளொன்று; 8 8௦16 52௪ 50101பாஉ 1ஈ 
5851, ௦6 ௦4 28 &%27௮7௮), 0.4 

அசிதம்” ௪௮2, பெ.(ஈ.) 1. நச்சு விலங்கு; ௮ 
௦௦1800௦005 கார்கி. 2, கரும்பாம்பு; ௨ 01201 
518166. 3. நீலிப்பூடு; 11019௦ லா. //70/9077௮ 
//701017௪ (சா.அக.. 

அசிதமயப்பூ 2௮/௮௮/௪000 பெ.(1.) பூநீர்; 
9 €*41௦௦61் 58114 ௦61௮60 1௦௱ 16 50॥ ௦7 
ப$ ர் (சா.அக.). 

அசிதர் ௪௨௪7 பெ.(.) தீர்த்தங்கரருள் ஒருவர் 
(திருக்கலம. காப்பு, உரை.); ஈவ௱6 ௦74 ௮] 
ரல், ௦6 ௦4 24 1 /814719௮௮7 0.1. 

[5/0 ௮/௪ த. அசிதா.] 

தன்மையுள்ள ஒருவகைக் கருப்பு எலி; 9 (0 
௦1 012014 01800௦ ப6 £2். 

த.வ. காரெலி. 

அசிதன்" ௪52, பெ.(॥.) 1. வெல்லற்கரியோன்; 

6 ௬௭௦ 15 பா௦௦பேலா8016. 2. திருமால்; 
4570, 

/[5/1. 5-//22-த. அசிதன்.] 

அசிதன்” 25/02), பெ.(1.) 1. காரி(சனி)க் கடவுள்: 
2. நீலநிறத்தோன்; 61ப6£ ௦௦101பா60 0௦0 

(45ம். 
அசிதாசுமம் ௪௮22-௭, பெ.(ஈ.) இந்திர 

நீலமணி, 8 ஐா௨01௦ப5 81006 ௦7106 ௦௦பாபெ௱ 
01988 80 ௦7 421105 88065 ௦7 61ப6 
500146 (சா.அக.). 

த.வ. நீலக்கல். 

அசிதாம்புருகம் ௪௮சொச் மாய? பெ.(.) 
நீலோற்பலம் (மலை.); 01ப6 ௮4௦ |, 

[5/4 ௪512-௮/775ப*7ப/722௧.அசிதாம் புருகம்..] 
அசிதாரு ௪5/௪௪, பெ.(॥.) நிரயச் சிறப்பு 

(சிவதரு. சுவர்க்க. 115); 1! (ஈ வர்/௦் ௨௭௦10- 
6 11665 1௦௱ [ர ஊபாசா(6 ௦7 (01பா௪. 

[5/61. 25/74/2705 த. அசிதாரு] 
அசிதாலவனம் ௪3:/2/2-/௪2ர௮௱ பெ.(ஈ.) 

நிரயச் சிறப்பு (சிவதரு சுவர்க்க. 145); ஈலி ஈ 
வரர் 8800-1116 விடா றவற 5 
பாசா ௦7 (௦ார்பாடி 

[5/4 25/-த. அசி. 

அசிதேசுமம் ௪௨2-20௮. பெ. (ஈ.) 
வெள்ளைக்கல் (புட்பராகம்); 8 வர்!(6 ா௨01௦ப5 
5106-8016 1928] (சா. அக.). 

அசிதை" ௪34 பெ.(ஈ.) 4 பராசக்தி மாற்றுரு 
(சைவச. பொது. 74, உரை.); (5-2)3 1 ௦7 
9472-9244] 01௦ 04 1௦பா. 2. நீலிச் செடி (ட); 
ஈகா ரஈவ்00. 

[5ம் 2322௧. அசிதை,.] 

அசிதை” ௪௧௦௮) பெ.(ஈ.) அவரி; 1ஈஐ௦ இலார் 
1170907879 (/701௦1/2 (சா.அக.). 

[56% 25//22-. அசிதை..] 
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அசிதோகம் ௪3-22920/77, பெ.(.) கற்பலா 

பார்க்க; 8566 42/22. 

[5/0 ௮5//04202ஐ.. அசிதோகதம். ] 

அசிதோற்பலம் ௪௮0-0௪௪), பெ.(.) 
1. நீலத்தாமரை; 61ப6 |01ப5, 4/0௦1700///2 

294௭5. 2. நீலமணி; 86. 3. கருங் 

குவளை (நீலோற்பலம்); 61ப£-௮1ஊ1/3/, 
ற் /7௪0 52/21 (சா.அக.). 

அசிந்தம் 2354722777, பெ.([.) ஒரு பேரெண் (யாழ். 
அ௧.); ௨ 1௦08௮0 0ப3041005. 

[5/5 2-0170/௪2த. அசிந்தம்.] 

அசிந்திதன் ச, பெ.(.) மனத்துக் 
கெட்டாதவன், கருதற்கரியவன், தனிச் 

சிறப்பினன் (சி. போ. சிற். 12, 3, 1); ௦06 ௩௬௦ 15 

11௦௦௦48016 ௦ ா௦௦ழாவ்வா516. 

த.வ. எண்ணற்கரியான். 

[5/0 2-2070122த. அசிந்திதன்.] 

அசிந்தியம் ௪2277, பெ.(ஈ.) 1. நினைவிற் 
கெட்டாதது; 1841 வர் 15 ॥1௦00௦64/016. 
2. ஒரு பேரெண் (வின்.); (6 ஈபாம் 1000 

0ப30ி/௦15. 

த.வ. நினைவிகப்பு. 

[5/0 ௪-மற22த. அகிந்தியம்.] 

அசிப்பு சப, பெ.(.) ஏளனச் சிரிப்பு; 0௨154௦ 
1௮. “அசிர்ரிவனாசி ”' (பெருங், மகத. 
72, 222... 

[அசி * பூ] 
[8/1 ௪5/௮௮] 

அசிபகாந்தம் ௪35௮-(372௮/77, பெ.(.) 23மா 
மூலிகைகளுளொன்றான கருப்பு விழுதி; கொ% 

சப - ௦6 ௦716 23 [26௨ ப06 ௦4 100 

0௦18௦) (மா.1021/460) 

அசிபத்திரகம் ௪௮0௪7௪4௮77, பெ.(1.) கரும்பு 
(மலை.); 5ப021-0௮1௨6. 

[5/1 -5/0-04422த. அசிபதீதிரகம்] 

அசிபத்திரம் ௮50-11/4/77, பெ. (ஈ.) 
கத்தியைப்போன்று இலைகளையுடைய 

மரங்கள் வளர்ந்திருக்கும் நிரயச் சிறப்பு; [61 

வாவா 1665 2/6 16865 85 8லாற 85 

ன் 

5/005. “அசிபத்திரிமெனும்.... ந.ரகிடை ” 

(குற்றா. தல. கவுற்சன. 627, 
[5ம் ௪௮/70௪022 த. அசிபத்திரம். ] 

அசிபத்திரவனம் ௪50௪//72-/27௮77, பெ.(7.) 
1. அசிபத்திரம் (சேதுபு. தனுக். 3.); பார்க்க; 

566 ௮3 0௮/42/77. 2. நிரையம்; ௮1. 

[5/0 25/-0202 127225. அசிபத்திரவனம்] 

அசிபத்திரி ௪3,2௪47 பெ.(ஈ.) 1. அசிபத்திரம் 
பார்க்க; 566 ௪5/0௮/1277. 2. கத்தியைப் 

போன்ற இலைகள்; 51/010 818060 16/65 

(சா.அக.). 

[5/௩ ௪3/4௦௪022த. அசிபத்திரி] 

அசிபதம் ௪௮35222/77, பெ.(ஈ.) ஒகநிலைக்குரிய 

தத்துவமசி என்னும் தொடரியத்தில் அசி 

என்னுஞ் சொல்; 16 18/00 ௪57/1 16 

5௨16௦6, ச௪ு்-//2/17-251 “தத்து வ- 

பதாரத்தங்க ஊீிரண்டுக்கும் அசிபதததிளால் 

ஜக்கியக்கூடும் " (சா.அ௧.). 

[5/1 25/702௦22-த. அிபதும்..] 

அசிமேதம் ௪547722277, பெ.(.) ஒரு வகை 
நாற்றப் பூடு; ௮ 54/99 பகர, ரீம் ஈாரா௦59 
(சா. அக.). 

[5/0 ௪௦/4 7222 த. அசிமேதம்] 

அசிர்க்கசிராவகம் ௪3//4/44-5/20292/77, 
பெ.(ஈ.) குருதியொழுக்கு; 016600, |எா0 

01௦௦0 (சா.அக.). 

[51.25 ௮20௪022த.அசி/க்கசிராஃகம்.] 

அசிர்க்கதரம் ௪34//4௪-0௮/௮/77, பெ.(॥.) 
மாதவிலக்குப் பெருக்கு; 8660655146 

ஈவான் பக், /727௦1770௮0/9 (சா.அக.). 

த.வ. பெரும்பாடு. 

(5/௩௪௮௪- 22 த. அசிர்க்கதரம்.] 

அசிர்க்கபாதம் ௪342-0227, பெ. (ஈ.) 
1. குருதி வீழ்ச்சி; (6 11/27“ ௦1 6100௦0. 

2. குருதித் துளி; 8 0௦ ௦7 010௦0. 3. குருதி 

யொழுக்கு; ௦௦40 ௦4 01௦௦0 170 ௮ ௦பா(0 

(சா.அக௧.). 
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[.அகிரக்க - பாதம்.] 

[$0. ச5௪:த.அசிர்.] 

அசிர்க்கபமானம் ௪5//௪-22௭௮௱), பெ.(.) 

அரத்தம் குடிக்கை; 0 ௦7 61000 

(சா.அக.). 

[5/0 ச£ர௪-0௮722 த. அசிர்க்கபானம்/] 

அசிர்க்கரநோய் ௪3/742/2-/70), பெ.(ஈ.) 

1. குருதி தொடர்பான நோய்; ஈடு 056956 
218100 70௱ ௮11660 ௦௦0144௦7 ௦7 01௦௦0 1 

(௨ 8516௱. 2. குருதிப் பெருக்கை 
யுண்டாக்கும் பெரும்பாடு, மூக்குத்துளை வழி 

ஏற்படும் குருதியொழுக்கு முதலிய நோய்கள்; 

0186986 [625பா ர ர்ளாா20௨ 5ப0 95 

ஈுஊா்௧0/25 015125, ஈண்ட 6 61௦. 

(சா.அக.). 

த.வ. குருதிநோய். 

[அசிர்க்கர(ம்) - நோய். 

[57ம் ௪5ர்௪்னா௭ 5 த. அசிர்க்கர] 

அசிர்க்கரம் சலன, பெ. (ா.) 

1. குருதியுண்டாதல்; 1௱௱்ஈு ௦01 01௦௦0. 

2. பக்குவப்படாத நிலைமையிலுள்ள நிணநீர்; 

நு -டு16 ௪௦6 115 0080 ॥ர்௦ 

௦10௦0 (சா.அக.). 

[5/1 ௪3௪-௮22. அசிரக்கரம்.] 

அசிர்க்கவகம் ௪௮24௩/4௪-௦௪9௮, பெ. (ஈ.) 
குருதிக்குழாய்; 00௦0 76558 (சா.அக.). 

[5/ம.௮௮770/272த.அகிரக்கவகம்.] 

அசிர்க்கின்மிசிரம் ச5ர//0-7/872, பெ. 
(॥.) குருதிக் கலப்பு; ராட்ளாடு கார் (௨ 01௦௦0 

(சா.ஆஅக.). 

[574. சர ர/ 22 த.அசிர்க்கின்மிகிரம். ] 

அசிர்க்கின்முகம் ௪3//0/0-ஈப_9௮, பெ.(ஈ.) 
குருதி முகம்; 10௦0 1806 (சா.அக.). 

[5/0 23/11பர22 த. அசிர்க்கின்முகம்,] 

அசிர்க்கு ௪5/40, பெ.(ஈ.) குருதி; 61௦௦0 
(சா.அக.). 

(5/4. ச8/2த. அசிரக்கு..] 

அசிரவணம் 

அசிரத்தை ௪57௪1௮, பெ.(1.) கவனிப்பின்மை; 

ணாரா ராரா 06. 

[5/ம 44020722 த. அகிரத்தை.] 

அசிரநானம் ௪532-7௮), பெ. (ா.) கழுத்து 

வரையில் குளிக்கை; 8 6814 பழர்௦ 16 60% 

வர்மர் ராரா ளன 0 வளர்பு ௨ ௭௨௨0 

(சா.அக.). 

[5/5 ௪௮/*௮72722 த.அசிரநானம்.] 

அசிரபத்திரகம் ௪5/2-0௮/1/729௮2/7, பெ.(॥.) 

கத்தூரி வெண்டை; ௱ப816 ௱வ!௦ய வாம், 

4௨௦500 ப6 6280ப/21125 (சா.அக.). 

[5/1 -5/2-2/7௪௦722த. அசிரபத்திரகம்.] 

அசிரபித்தம் ௪5/௪-0/4௮7, பெ.(ஈ.) அரத்த 
பித்தம் பார்க்க; 566 8121198-ற/ம௮ா (சா.அக.). 

[அசர் - பித்த.ம்..] 

[5/ம் 2572. அசிரம்,.] 

அசிரம்' ௪௮7௮77, பெ.(ஈ.) 1. காற்று; 40. 
2. புலனுறுப்புக்கள்; 00),6௦1 ௦1 561865. 

3. தவளை; 1௦10. 4. முற்றம்; 0௦பாடூல0. 

5. உடம்பு; 0௦03. 

[5/0. ௮1/2. அசிரம்] 

அசிரம்” ௪/௭), பெ.(.) தீ; ரி. 

[5/0 ௪5/22த. அசிரம்..] 

அசிரம்” ௪5௪, பெ.(ஈ.) 1. வெட்டிவேர்; 8 
11201811 7001; (்ப5 0௦4, &7௦்௦0௦0௦1 

7ப//021ப5. 2. வெள்ளை; 112௨55. 

3. தலையயிர்; 8[£ 01 16 1680 (சா.௮௧.). 

[5/4 ௮/௪2த. அசிரம்.] 

அசிரமாத்திரிகம் ௪2௪-௪9௪, பெ.(.) 
உணவுப் பால், உடலில் உணவிலிருந்து ஊறும் 
கொழுப்புக் கலந்த வெள்ளை நிணநீர் (அன்ன 
ரசம்) (6 (சா.அக.). 

த.வ. நிணநீர். 

.. அி/ம்குர்சர் சிரச? த. அசிரமாத்திரிகம்] 

அசிரவணம் ௪3/2-/27௮7, பெ.(.) 1. செவிடு; 
0987655. 2. காதின்மை; 81916 01 ௦௦0011௦1 
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௦1௦0 ஜொர்/60 ௦1 62. 3. காது கேளாமை; 

௨55 ௦01௮0 (சா.அக.). 

[57ம் ௪-54220௪2 ஐ. அசிரவணம்..] 

அசிரன் ௪572, பெ.(1.) 1. தீ; ரா]. 2. கதிரவன்; 
8பா. 3. கவந்தன்; 120௮002, 8 0௦. 

[5/௭ 23122த. அசிரன்.] 

அசிராற்சகம் சஃர்குசசரனா, பெ.(ஈ.) 
வெண்குளசி; 16 085॥ (சா.அக.). 

[5/4 54/27 247௮2 த.அசிராற்சகம்] 

அசிரி ௪397 பெ.(ஈ.) அருவருப்பானவன் (இவு.; 
பொடு ர்ி௦. 

[5/4 4-5472 த.அசிரி.] 

அசிருத்திரரோகம் ௪34027௮274, பெ. 
(.) அசிர்க்கரநோய் பார்க்க; 566 
23/02/2727 (சா.அக.). 

[$7. 25/- 10/07/2 1 7272 2 த.அசிருதீதிர 

ரோகம்] 

அசிருபாதம் சர்ப, பெ. (ா.) 
1. கண்ணீர்ப் பெருக்கு; ஈர்பலி ௦ 98811 
௦/7ரி௦/ 0116௮15 பே61௦ 02 560எ04௦ ௦ 

1ாற!/6060 ௦பரி ௦4 ஐமான்0ா, 20/0௪ 

௦.1. [.௮௦0ர1௪/0௦7. 2. குருதிப் பெருக்கு; 11௦ 
11௦ ௦7 010௦0 11௦ ௩௦யா060 ௦ பபா 

255915, [7௨7௦777206 (சா. அக.). 

[5/௩ 2௨/2-0207725 த. அசிருபாதம்.] 

அசிவம் ௪2/77, பெ.(ஈ.) நோயுண்டாக்கும் ஒரு 
வகைப் பேய்; 1136 ஈவா ௦07 ௦ 08பவா0 

0685௦62865 (சா.அக..). 

[50 ௪௮2. அசியம்/ 

அசினப்பத்திரிகை ௪372-02-21) பெ.(॥.) 
வாவல் (யாழ். அக.); 0௪. 

த.வ. வவ்வால். 

[5/.௮//7-0207422:௧. அசினப்பத்திரிகை..] 

அசினபத்திரி ௫37௮-,2௪/441 பெ.(ா.) அசினப் 
பத்திரிகை பார்க்க; 566 ௪2/7௪-,0-,02/1419௮2 

[5/0 ௮3/0௪022த. அினபத்திரி] 

அசினபத்திரை ௪௮௪-௦௪௮]; பெ.(ஈ.) 
அசினப்பத்திரிகை பார்க்க; 566 287௪-௦- 
10114 

[5/1.25/002.2 த. அசினபுத்திரை./ 

அசினம்!' ௪5௮, பெ.(1.) விலங்குகளின் தோல்; 
வநு எள் ௦ வாவா, 8ற. 0800 ப௦இஸ், 

ப560 85 8 8691 0 008810 80 10 ௦ 

பாற௦565. நன்றா ஐுடன்பூ ணசினத்தை 
(பாரத. நச௯் 77), 

[5/0 ௮722:த. அசிம்] 

அசினம்” 25//74/77, பெ.(11.) மான்தோல்; 116 81/2 

௦1 068 (சா.அக.). 

[$/ம். ௮/742-த.௮சினம்./ 

அசினயோனி ௪37௪-7201 பெ.(1.) மான்; 06௦ 

(சா.அக.). 

[5௩ ௮2)/ம7/த. அமின யோனி] 

அசீட ௪௮/25, கு.பெ.எ.(௮0].) 1. மூளையற்ற; 
20581௦6 ௦7 மாவா. 2. மூளையில்லாத; 

ா௮1/255 (சா.அக.). 

[5/5 ௪5/௪:த. அச்... 

அகீடம் ௪௮227, பெ. (.) தலையற்றது; (1 

1௦121010௦0) 2058௭0௦6 ௦7 (௦ 1620-20௨0 ௮1௮ 

(சா.அக.). 

த.வ. முண்டம். 

[8/6 ௪34௪-௧. அசிடம்.] 
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அசீடவ ௪௨/௯௪, கு.பெ.௭எ. (80) 

மூளையற்றதின் தொடர்பானது; 01௮9 ௦ 

9 ௨௭6௦6௮, ,7௮:060௮/0/0 (சா.அக.). 

அசீடவத்தி ௪3/0௪-௦௪14 பெ.(ஈ.) ஈரல் முதலிய 
உறுப்புகளிலிருக்கும் ஒரு வகையான 
தலையில்லா நாக்குப் பூச்சி; 3 ॥6௮01685 ற 

[பொம்ம ங்கா ொாரலாக5; 1 

1௮00௪ ௩0, ,40620110/005( (சா.அக.). 

அசீடன் ௮3/9௪, பெ.(.) மூளையில்லாத தோர் 
கொடு விலங்கு; 8 860168 ௦14 ௦5187 

விர் வல ௨1806 ௦74 16 மாவா ௦ா 8 

£பொொவார்காரு. ரஜா வா1க11 ௦71 1(- 

2760600/௮/ப5 (சா.௮க.) . 

[5/0 ௪-2 த. அசீடன்.] 

அசீடி சவர் பெ.(ஈ.) தலையற்றது; 16801655, 
40600௮/ப5 (சா.அக.). 

த.வ. முண்டம். 

[5/ ௮/2 த. அச. 

அசீதகரன் ௮5/029௮/2, பெ.(.) கதிரவன்; (6 
5பா (சா.அக.). 

[5/1. 25/27272:-த.. அசீதகராள்..] 

அசீதம் ௪3/22), பெ.(.) வெப்பம்; 114796 ௨97 
0116 5பா௦ ௦1146 6௦ஸ் (சா.அக.). 

[5/7. ௪5/2:-த. அசீதம்,] 

அசிதளம் ௪5/௪௮௱, பெ.(ஈ.) கருப்பூரம்; 
வொ. “துல்லிய மசீதளம் பூலாங் 
கிழங்கசை (தைலவ; தல. 6.) 

[5/. 2-2/2/௪-த. அசீதளம்,] 

அசீதனு ௪3றப, பெ.(1.) சூட்டுடம்பு: ௨௮7 
௦௦ (சா.அக.). 

[52. 28//52த. அச்குனு./ 

அச் தி் 23/07 பெ.) எண்பது; ஒடு. “அதற்கு 

நீள மசீதிபு மைந்துமால் (௪/ வகர. கோடர 58.), 

[5/0 ௪5//-த. அசதி] 
அசீதி” ௮5/0 பெ.(ஈ.) ஆடவை, கன்னி, சிலை, 

மீன(ம்) மாதங்களின் பிறப்பு (சைவச. பொது. 

அசீர்த்தி சல 

அசீரணக்கிராணி 

15.); ஓரா 16 34, 60, 9 லாக் 121 
50181 றர, 0005106760 58060. 

[5/ு ௮௪௮45 த. அசீதி] 

அசீர் ௪57, பெ.(ஈ.) அணியம் (ஆயத்தம்) (யாழ். 
அ௮௧.); [6801௨55. 

[(. 220த. அசர்] 

பெ.(ஈ.) செரியாமை; 

1101965110. “அக்கினி தேற 
கசீர்த்தியென்று " (ஒழினவி. கிரியைக். 3), 

[5/4 ௪/ம்-த. அசிர்த்தி,] 

அசீரகம் ௪௮7௪7௮/7, பெ.(1.) மகப்பேற்றின் பின் 
தாய்ப்பால் இன்மை; 1௮1 பாஓ ௦ ॥5பரீரி வொரு 

0116 ௱௦1875 ௱ரி6 ௨116 பொம், 

/402/501/9 ௮//25 ,494/20/8. 2. பால் மறுத்தல்; 

9௦௦ப510 1௦ 0௦ கா்௦ப11உ ஊன 5 றார்) 

௦8ப80 ௮ ॥ாரீவா(1௦ ௦06256 1100 1/0 1௦௦0 

டூ 5பொ0, 0பர(௦ 12/6 1 6 பொறு 

'ங்ஷு ஙா (சா.அக.). 

கு.வ. பாற்கேடு. 

[5/7 க௮/௪:௧. அசீரகம்,] 

அசீரணக்காய்ச்சல் ௪527272-//2:22௮] 

பெ.(1.) முன் உண்ட உணவு அறாமையால் 

வயிறு மிகப் பொருமிக்கழிந்து, புளியேப்பம், 
கொட்டாவி, விக்கல் ஆகிய குணங்களைக் 
காட்டும் ஒரு வகைக் காய்ச்சல்; 8 19/2 வ 0 
1௦ 1010651100 ௦ ௦0167 98511௦ 
0151பாட்கா௦88. 4 15 ௦8௮0181166 நர 
படர ௭0156 1ஈ 1௨ 510௮௦, 0பார0, 
50௦பா 6௨௦4, நுலராரா9, [4௦௦௦ ப 61௦., 
9951101942 (சா.அக.). 

த.வ. செரியாக் காய்ச்சல். 

[அசீரணா(ம்)-காய்ச்சல்,] 

[5/6 ௮722 த. அசீரணம்] 

அசிரணக்கிராணி ௪5/௪7௪-///2ற1 பெ. (ஈ.) 
1. மகப்பெற்றார்தம் குடல் கோளாறினால் 
உணட உணவு செரியாமல் ஏற்படும் வயிற்றுப் 
போக்கு; ௦௦/௦ பிகார் 1 
றன் சரி - ரு 0ப6 (௦ 11 உர்பானி௦ாலி] 
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ொலாரஊவெவார் 01 116 004618. 
2. குழந்தைகளுக்கு முறைப்படி தாய்ப் 
பாலூட்டத் தவறினாலும், மிகுத்தூட்டினாலும், 
பால் குற்றத்தினாலும் அல்லது முன்னை 

கழிமா சுக்கட்டாலும், ஏற்படும் கழிச்சல்; 8 

௦/6 ேகொர்௦௦ 1 ரார்லார் 0905௨0 ர 

றா ௦0௪ 12௨010, 0027 126010, 06481௦ப5 

௦௦0 வரு ௦7 1௨ ௱॥6 ௦ ௫ 800ப௱ப/௨1௦ ॥ஈ 

(16 0௦15 ௦7 ॥2101௮60௮| றாவ! (சா.அக.). 

த.வ. செரியாக்கழிச்சல். 

[5 ௮௪ * சரித. அசீரணக்கிராணி] 

அசீரணசுரம் சகர்சாச-பசா) பெ.(ா.) 
அசீரணக்காய்ச்சல் பார்க்க; 596 25722- 

/2427)/202/(சா.அக.). 

[.தஇுசீரண (ம்) 4 சுரம்] 

[5/1 ௮22 த.அசீரணம்,] 

அசீரணசூலை ௮5/௪/72-50/௪ பெ.(.) உணவு 

செரியாமையினாலும் கழிமாசு(மல)க் 

கட்டினாலும் அடிவயிற்றில் உண்டாகும் ஒரு 

குத்தல் நோய்; 81 90ப(6 ௨௦8௦௮! 9 பே 

1௦ 1101ர950௦॥ வா் ௨௦௦ப௱ப/ல்௦ ௦07196065 

ற 1௨ ரர் 5, 5127:007/ 00//0 (சா.௮க.). 

த.வ. செரியாச்சூலை. 

[அசீரணம்] - சூலை..] 

[5/1 ௮/2 அசீரணம். 

அசீரண நாடி ச5ர்சாச-ரசிஜ், பெ.(.) முன் 

உண்ட உணவு செரியாமையைக் காண்பிக்கும் 

நாடி; 8 ஐப[56 1010௦81110 (16 0/9251/4/6 

01500045 (சா.அக.). 

த.வ. செரியாநாடி. 

[அசீரண (ம்) 4 நாடி..] 

[5/5 ௮௪2 அசீரணம்] 

அசீரணபித்தம் சதர்காச-ற//௪7, பெ.(॥.) 

பித்தம் அதிகமானதால் கழிமாசு கட்டியாகி, 

தலைவலி, செரியாமை, வயிற்றிரைச்சல், 

வாய்நீர் ஊறல் முதலிய குணங்களைக் 

காட்டும் ஒரு பித்த நோய்; 6)068511/௦ 

5௦௮1௦1 ௦14 01௨ ௱ன!(60 ௫ ௦௦5122140௦, 

அசீரணரோகம் 

1€308016, 110106511௦, ஈப௱ட்ர 1௦156 

1) 51003௦, நூற் 891௪4௦ வார் ௦௭ 

09511௦ (51பா்லா௦6 (சா.அக.). 

த.வ. செரியாப்பித்தம். 

[அசீரண(ம்) 4 பித்தம்] 

2. ௮௪ 2த..௮சீரம். ] 

பித்து 2 பித்தம். 

அசீரணபேதி ௮-57272-,02ப7; பெ. (1.) கழிச்சல்; 

01௦௦௨ *௦ர 10196511௦0 பாப025160 

0150121065. 

இம் அச * ம02072:த. அசீரண(ம்)பேதி!] 

அசீரணம் ௪-57௪/7௮/77, பெ.(ஈ.) 1. செரியாமை; 

[10192510௦. 2. அழிவுபடாதது; (2 ஈர/௦் 15 

பரவா. “அசீரணமாஞ் சித்தருவால் ” 

(நான யா. சிகித். 73. 

த.வ. அறாயாமை. 

[9/6 அரச த.அசீரணம்.] 

அசீரணரோகம் ௪ர22-12727, பெ.(.) 

பொதுவாக உணவின் குற்றத்தினாலும், 

மிதமிஞ்சி உண்பதாலும் செரிமான 

உறுப்புகளின் தொழில் வேறுபாடு அடைந்து 

உண்ட உணவு செரியாமல், வயிற்றில் புளிப்பு 

அதிகமாக ஏற்பட்டு, அதனால் வாய்ப்புண் 

பொங்கல் (அட்சரம்), வளி (வாயு) பரிதல், ஏப்பம், 

புளியேப்பம், நெஞ்செரிச்சல் கழிமாசுக்கட்டு, 

எதிர்க் களித்தல் (மலபந்தம்), முதலிய 

குணங்களும், சில சமயம் மயக்கம், உணவின் 

மீது வெறுப்பு (அரோசிகம்), முதலியவுங்காணும் 

நோய்; 11019௦5101 1" ௦6 ௦ ன ௦4 [5 

ஈப௱ன௦ப5 15, ௦௦௦பா0 35 9 165ப ௦7 

55 ௦7 (6 010651 ௦10௮15, 0ப௦ 

(௦ உ *ணாள (கரி ௦ 1௦ 1000 12/8. 4 5 

௮1650 இ 506 1 (௨ ௱௦பம், ரிலப/ளா06, 

1௦0, ஊாப௦௭ம௦ ௦7 995 89 166 

0119 6005, வம்பா, 5194ம் எப 217121 

5௮15, ௦௦510௭4௦ ௭4௦, ௮10 800010௮/60 

௮ ஆ, 03 01801௨55 வாம் ஈசப869. 146 5 

அடு 08ப560 பூ ௨௦௫ (॥ 04, 85 ல 



அசீரணவாயு 

506 ஈர், பேளார்ள் ாொ ற் வாவ! 15 

(6, 2)/60608/9 (சா.அக.). 

த.வ. செரியாநோய். 

[5/0 ௮ “722225. அசீரணரோகம்..] 

அசீரணவாயு ௪-5$/௪7௪-ஈ2/, பெ.(ஈ.) 
செரியாமையால் உண்டாகும் ஊதைநோய்; 

1212106100 110102511௦. 

க.வ. செரியாஊதை. 

[5/4. ௮/௪02/ப-த. அசீரணவாயு] 

அசீரணவெரிச்சல் ௪57௮72-0-௮/20௮! பெ.(ஈ.) 

உண்ட உணவு செரியாமல் வயிற்றில் புளித்து 

அதனால் உண்டாகும் நெஞ்செரிவு; 9 பாரா) 
58௭58௦ 1௪1 2௩ 1116 011 ௦117௨ 5100௮௦. || 

15 பபெ6 (௦ [6 ரீஊா௱ார்சர ௦7 116 ௦௦25 
௦4 16 510௩௨௦, 68 6 ௦21015101௮ 
(சா.அக.). 

த.வ. நெஞ்செரிச்சல். 

[அசீரண(ம்) - சரிச்சல்.] 

[5%01. ௮17௮ த..அசீரணம்..] 

சல் 2 எரி 2 ஏரிச்சல், 

அசிரியம் சக்க, பெ.(ஈ.) அழியாதது; 121 
வர்ர 16 1106517ப௦11616. ““அக்கிராகிய 
22/0 “(கு த. சக; பிரம. 70, 79), 

[5/0 அற/௪2த. அசீரிபம்..] 

அசீவம்! ௪3௫௪௱, பெ.(ஈ.) ஒன்பதுவகை 
சொற்பொருள்களுளொன்று (சீவக. 2814, 
உரை); (வக.) ார்05 வார்றல6, ௦0. 1௦ 
௮//௮/77, 006 07 12௩3 2௮14174777, 0.1. 

[5/6 ௪/௪. அசிவம்.] 

அசீவம்* ௪5௫௯, பெ.(ஈ.) 4. இறப்பு: 0610. 
2. பாழ் (சூனியம்); ௦9655: ௨௦௦௦] 
௦51516 ௦10௦ ஈ௦ொ40. 3. நாக்கற்றது; 17௮1 
ர்ச் 15 1000 ப61255 (௮5 ॥ ர௦0) (சா.அக.). 

த.வ. பாழ்வு. 

[$/1. ௮/௪ த. அசிவம்.] 

100 அசுகம்" 

அசீவன் ௪5௪௪, பெ.(॥.) உயிரிலி (சடம்); 17௮1 
ங் 16 [ரீ௮௨55; 8 ஈ௦ா-ல05181 10 

(சா.அக.). 

[5/6 ௮7௪: த. அசீவள்] 

அசீவனி ௪3/21 பெ.(1.) 1. பாழ்த்தன்மை; 111௦6 
பெவிடு 0 51916 ௦4 6 ஈ௦்ரா0-14//ர்பிடி, 

[5/1 அர - அசீவணி] 

அசு ௪50, பெ.(॥.) 1. உயிர்வளி (சிந்தா. நி. 57); 
[6 பர்வ மாகக் ௦ வக ௦7 11௨ 0௦0. 
2. தென்புலக் காற்று (சீவன்); 1176 |[ரீ6 ௦7 (17 

5ரர்பலி ௦10. 3. உடலை விட்டுப் பிரிந்த 

ஆதன்; 16 06081160 80ப!. 4. உயிர் 

(பிராணன்); வர்ற ॥76. 5. வருத்தம்; ராரா. 

6. மூச்சு; 165017211௦ (சா.அக.). 

த.வ. மூச்சுக்காற்று. 

[5/1 ௪50/2த. ௮௪.] 

அசுக்காட்டு-தல் ௪ஃ-//- 5 செ.குன்றாவி. 
(4:1.) பகடிசெய்தல் (திவ் திருப்பா. 28, வ்யா.): 
1௦ ர00ய/6, ௦௦. 

த.வ. நகுவித்தல். 
/அசுகாட்டு-.] 

[5/7 7255. ௮௪.] 

அசுகதாபம் ௪54-௪௦௪, பெ. (ஈ.) மூச்சுக் 
குழாயில் ஏற்படும் அழற்சி நோய்; 
ரிக ௦7 (6 ௱ப௦௦ப5 ஈணடாகா6 ௦1 
6 ௦௦/4! (படு, இ:௦7௦//1/6 (சா.அக.). 

அசுகந்தம் ௪5ப/௮௭௮, பெ.(ஈ.) தீ நாற்றம்; 0௮0 
5ா£! (சா.அக.). 

[அச - கந்தம்] 
[5/1 220/5 த. ௮௪.] 

காந்து 2கந்துகந்தம் 

அசுகம்" ௪5/௪, பெ.(ஈ.) 4, காற்று; எரா. 
2. வருத்தம்; 0161. 3. மூச்சுக் குழற் பகுதி; ௦1௦ 
௦1 (6 140 1ப0 5 ௦7 1௬௨ மரா 0106, 
70170/1ப5. 4. குரல்வளை; 110-010. 

(5/4. ௪-2ப//7௪:-௧. அசுகம், ] 



அசுகம்” 

அசுகம்” ௪-5பஹ.27, பெ.(1.) நலக்குறை; 11658. 

த.வ. நலக்கேடு. | 

[5ம் ௮2-20. அ௮சுகம்.] 

அசுகரம் ௪2௪2௮), பெ.(.) அசுகதாபம் 

பார்க்க: 566 ௮2/92/2277 (சா.அக.). 

அசுகுசு--த்தல் ௪2ப/ப.20-, 4 செ.கு.வி. (3:1.) 

1. அருவருத்தல் (வின்.); 1௦ 166 015005. 

2. ஐயுறுகை; (௦ 5ப50601. 

அசுகை! ௪59௮ பெ.(1.) அருவருப்பு (தெய்வச் 

விறலி. 504); (௦244௭0, 01595. 

த.வ. சீற்றம், மிகு வெறுப்பு. 

[5/0 ச௪ற்ற2த. அசுகை..] 

அசுகை2 ௪20௪௮, பெ.(.) 1. அசூயை பார்க்க; 

56௨ ௪2! 2. ஐயம் (வின்.); ௦௦1]/6௦பாவி 

௦௦பறா$18006. 

[5/4 ௧௪௮2 த. ௮௪கை.] 

அசுசி ௪2057 பெ.(ஈ.) துப்புரவின்மை; 1றாறபாாடு, 

பாிஉ2ரா255. “தேறா ரசுசியென் 

கஸ்வா” “ (நல். பாரத உமாமகே, 58). 

த.வ. குப்படை. 

[5/4 2-2ப௦/5 த. அசுசி.] 

அசுடகம் ௪2/ர௪7௮77, பெ.(.) 1. உலராதது; (பட 

வர்ர 15 பாயம். 2. பசுமை; 91680655, (1௮1 

51216 04 வாட ௦010 803 கொற, [௮45 

(சா.அக.). 

[5/6் ௪5ப2-த. அசுடகம்.] 

அசுடவங்கம் 25ப75-0/2/19/77, பெ.(.) மாசற்ற 

கருமம்; 16௨0 1௦1 5பட)6௦1௦௨0 1௦ யென ௦ 

௦ாஒழ3௮121003/ 0௦0855, 1.6., ாப0௨ 1 

௦ா௮௮0121-01பய௱ாம௨0௦ 2 01௮௦1: 1௨8௦0 

(சா.அக.). 

அசுண்டவாயு ௪2/702-/4/0 பெ.(ஈ..) எல்லா 

உயிர்களுக்கும் உணவின் மீது வேட்கை 

பிறப்பிப்பதும் அரக்கர், விண்ணவர், 
சித்தர்கள் 

ஆகிய இவர்களும், பறவைகளும், விண்ணில் 

உலாவுவதற்கு ஆதாரமாயுள்ளதும் பூமிக்கு 

மேல் 650 கல்லுக்கு அப்பால் இருப்பதுமான 

101 அசுத்ததத்துவம் 
காற்றூ ௮ 14ஈ, 5000௨ ஈன, ஈாபள் ரள 80 

[வானா 18 வ், 000யறட1ா0 116௨ ர ஒவலாஙு 

50806. 115 8 ல்ல/௦ உப ௦1 ல்க 

(ஊபாடு வாம் அலற பார்பமா5வரு (பக 

[ர 80806 80006 16 வ் 24 8 விரிப06 ௦7 

50 % 13௦1650 ஈரி. 

1௫ 16 5810 1௦ 66 ௨ ௱௨0/ப௱ ௦74 

(1௮ா8௱15510 ௦1 4118! 10106 1௦ 5ப0எ 

ரு/௦வ! 08 1166 16 ௩3/8138025, 

ஸொகொக5, 510085, 610., வலா ரா 16 

ள்்ன*௦ 601005 80 21/50 1௦ ம0ே டர 12 

ஈர் ரர (6 5/௮! 180105 (சா.அ௮௧.). 

த.வ. மீமிசைவளி. 

[9/ம் ச2பரரசர் பப த. அசுண்டவாயு,.] 

அசுணம் ௪5ப7௮/), பெ.(1.) வெள்ளைப் பூண்டு; 

0௮1௦, ,4//பரா 5௭ (சா.௮௧.). 

[5/7 /25ப௫:௧. அசுணம்.] 

3, 

7740 
டச் 1௮ ச் ம. 

க் டத 29 தத் 

அசுணன் ௮57227 பெ.(.) உள்ளிவகை (மலை.); 

9௮1160. 

[5/1 ௪51722. ஆசுசரஎன்.] 

அசுத்த ௪20/2, பெ.எ.(௮0].) தூய்மையற்ற; 

0பா6ீ (சா..அக.). 

[5 ௮-3ப201722த. அசுத்த. ரீ 

அசுத்ததத்துவம் ௮-2ப112-/2/:0/2/7) பெ.(.) 

மெய்ப் பொருள் (தத்துவ) வகை (சிவப். கட்); 

(5-்/2.) 1ஈழபாடி 0916001165, 06 ௦1 086 

0125585 ௦7 1எ(பமவ, 0.4, றாவ 4 



அசுத்தப்பிரபஞ்சம் 102 அசுத்தவாயு 
அக்கால. 5. ரீகாலாப்ட்கா?,5/ய | அசுத்த்புவனம் ௪2ப///௪-0ப1/27277, பெ.(.) 
772-277, 5 2477211742 5 0425/77. 

த.வ. ஆதன்கோட்பாடு. 

[5/6 2-2/002172-த. அசுத்தம். ] 

அசுத்தப்பிரபஞ்சம் ௪-2ப/72-2-2௪௦௪0௮, 

பெ.(.) கலை மெய்ப்பொருள் முதல் புடவி 

மெய்ப்பொருள் (பிருதிவிதத்துவம்) ஈறாகிய 

மெய்ப் பொருள் (தத்துவம்); ( 5-௮.) 1ராறபா6 
பாங்க ஊாபப60 ௦ ௦4 ௪-20//12-77ஆ/௪ 

28௦0 காவா 116 30 094௨001165 11௦0 

/2/2-்ப7) 0 ர்பற்ற்ட்[217 42/77, 

த.வ. மெய்ப்பொருள் போண்டம். 

[5/4. 2-2ப/007௪ *,072-,0௮/7022 க. அசத்தப் 

பிரபஞ்சம். ] 

அசுத்தபற்பம் ௪2ப//௪-௦௮௦௮, பெ.(ஈ.) 
நோய்களைக் கண்டிப்பதற்குப் மாற்றாகக் 
குட்டம், வெள்ளை (பாண்டு), கோழை, ஊதை 
(வாதம்) முதலிய பல நோய்களைப் புதிதாக 
உண்டாக்கி உயிருக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் 
தூயமைமுறைப்படி, செய்பாகம், கைபாகம், 
புடபாகம் முதலியவற்றை, முறைப்படி 
கொள்ளாமல் செய்யும் நீற்றுமானப் பொருள்; 
ஈாபா€ வே௦60் ௦௦0௦ பா 0௨0௮160 
11௦04 ௦௦0௨ 1 (06 ௦6௨௩ ௦7 
£ப165 800 8௦1௦6 |6/0-0௦௧ 1ஈ 15 கா 
௨௦1081 801௨1௦௨ 7 ௦16௨51ஈ0, 
௦பயாோ0, 9 வ்ட வா0 வே!௦ு்ா0 
0601010165, 6506018114 ௱ஊஎ1915 ௮0 
௦ளர்௦வ16. பன் ஈவர் 0616௦01146 லா 
பட றா608௭(105, 151880 64 போ 
0156986 85 (0௨0. லஷ ஈன் எலா 
ரா) ௦0 ஈவு ௦0315 80 
0௦0௱ு!10811005 8௨99 |/76, [165 
|6மா௦$59/, 08187௮! ௦035, 5பா௱ாுா, 
பரவி 61௦. (சா.அ௮க.). 

த.வ. கூடாப்பொடி. 

[51.2.200௪ 2//௮௮71472த. அசுத்தபுற்பம், ]/ 

ஆதன் மெய்ப்பொருள் (ஆன்ம தத்துவம்); 

00894௦ ௦07 11௨ 50ப! ஈர 121/௦ 1௦ (௦ 

௦05ம॥/புர்8ா*் நரா ரா ஈசர்பா6 ரா0்பள்ொ0 

௨16815, 6௦ வா ௱வார்வி ாரவா5, 

1௮0ப/465 6! 616. (சா.அக.). 

[5/7.௮2201௮-/7பப௮722:த.அசுத்த புவனம்] 

அசுத்தம் ௪2௮), பெ.(ஈ.) 1. தூய்மையின்மை; 
யாடு, ர௦ய655. 2. தீட்டு (திவா.): 

ரவ (றறபாாடு, 11௦௦6௦1165 6 
3.திருத்தமின்மை; 11௨0௦பா௮0ூ1॥௦௦௨௦01655. 

4. கழிமாசு (மலம்); 6ம். “சூகரங்க 
சாசுத்த மேவி.யளைந்து  (அி.சி.பர.லோகா..மறு: 
28) 

த.வ. குப்படை. 

[5/0 ௪-20/401௪ த. அசுத்தம்.] 
அசுத்தம்” ௪2ப2-, பெ.(1.) பரத்தைமை (வேசி 

மார்க்கம்); 0௦501ப4௦ (சா.அக.). 

[5/1. 2-2/20௪:த. அசுத்தம்] 

அசுத்தமாயை ௪-3//௪-ஈ௯௪ பெ. (ஈ.) 
தூய்மையில்லா வுலகத்திற்கு முதற் 
காரணமான மாயை (சி.சி. 1, 19 மறைஞா.); 
(௮௫௮7) ஈயா 17ஆ௪ (௨ ஈனக்! 020௦௦ 
01 ௪-£ப//12-0-0/20௮/7௦௮7, 016. 17. பச 
77744) 95 180019 10 3110 ஐ௨/ர 25 மர! 2௦ 
01638 பா௨. 

த.வ. புரைமாயை. 

(அசுத்தம்) - மாயை] 

[5/6 2-8,00225௧. அசுத்தம். 7] 

உண். மாயை (5௧.62) 

அசுத்தவாயு ௪50௪-20. பெ. (॥.) தூய்மைக் 
கேடான காற்று; 1ஈபா௪ ௦ ரண் ரா 
(சா.அக.). 

த.வ. புரை வளி. 

[5/4 ௪-2/00௪- த ):/:த.அசுத்த வாய] 



அசுத்தன் ஒ...- 
அச்த்தன் ௪5/௪, பெ.(.) உடல் (இ.) 

மன்மாசுடையோன்; 0௦1501 11ழப6 1॥ 6௦ஸ் 
0 ஈரப். 

[5/ம் 2-2/0/079௮72த. அசுத்தள்.] 

அசுத்தாத்துவா ௪5ப//2//ப/2, பெ.(.) அசுத்த 
தத்துவம் (ஞானா. கட்) பார்க்க; 566 ௮2ப//2 

/2110/1/2177. 

[57ம் ௪-2/0077-௪11//272-௧. அசுத்தாத்துவா.] 

அசுத்தாவி சபக் பெ.(ஈ.) 1. தூய்மை 
யில்லாத ஆவி; 1௱றப்௨ 085. 2. தூய்மை 

யில்லாத ஆன்மா, அதாவது பேய் (கிறித்); 

யாட 80ப! 1.6., பாவ ௦ வரி கறார், 

வொ. 

/அசுத்தம் *ஆ.௪4] 
[5/4 ௪5020௪- த. அசுத்த(ம்)] 

அ அஸி 

அசுத்தி ௪3 பெ.(ஈ.) தூய்மையின்மை; 
டயட, பர்ிகொ௦55. 

[48 ௪52072 த. அ௮ச்கி] 

அசுத்தை ௪2/7 பெ.(1.) ஒழுக்க்ம்ற்றவள்; 

பா௦க516உ ம௦ற்லா. “அசுத்தை பென்றே 

யறிந்துவைத் தவளை நீத்தோம் : (உத்தரரா. 
சீதை 553. 

[5/0 ௪2ப/001722-த. அசுத்தை.] 

அசுதாரணன் சஃபஅசரசற, பெ.(ஈ.) 

சிவபெருமான் (சிந்தா. நி. 54); கற்க, 

[5/4 ௪௦ப*00அ௮ர௪2த. அசுதாரணன்.] 

அசுதை ௪20/9 பெ.(1.) நஞ்சு (சிந்தா. நி. 50); 

0௦1501. 

[54 2-5ப0172:த. ௮௪௯./ 

அசுபக்கிரகம் 2-20ப/ம௪-/ழர2௮77, பெ.(.) 

தீக்கோள்; 12/61/0161 லொள். “சுயா சுபக் 

கிரகம் (விதான. மரபி. 2 உரை) 

[5/.2-3ப/2்/0௪-97௪7: த.அசுபக்கிரகம்.] 

... 103 

அசுபக்கிரியை ௪5பம௪-ரற்) 

_ அசுபாவ்க்குறி 
பெ.(ஈ.) 

இறந்தோர்க்குச் செய்யும் சடங்கு; *2ப501010ப5 

[1125 ௦0 6688ற0ா/65, 88 10 16 0680. 

*ன்றோர்க் கன்றிப் பல் லசுபார் கிரியை செயல் 
(திருவானைக். கோச்செங், 59. 

த.வ. ஈம நடப்பு. 

[541 ௪-8பம்2-- 6/ற:22த. அச்பக்கிரிமை] 

அசுபங்கம் ௪2ப௦௮/1௪௮/7, பெ.(1.) 1. உயிர்கட் 

கேற்படும் பேரிடர்; கொர 1௦ 1176. 2. அச்சந் 

தரும் உயிர்; 1927 107 176 (சா.அக.). 

தவ. உயிரிடர். 

[5/ம் ௪-5ப0727722:த. அச்பங்கம்] 

அசுபதி ௪50௪4 பெ.(.) பொன் (வை.மூ); 9௦10. 

அசுபபாவனை ௮£ப௦௪௦227௮) பெ.(1.) உடலின் 
கழிவு, நிலையின்மை முதலியவற்றைக் கருதும் 

உடலியல்புகள் (மணிமே. பக். 388, கீழ்க்குறிப்பு); 

($ப00.) 6௦424௦ ௦7 (6 0180 ப8॥0 

௮4 பா6 ௦1176 0௦0 8௭0 ௦4 651 காள 0. 

[5/5 ௪3பம்/௪-0/2/௮72:-த. அசுப பாவளை,] 

அசுபம்' ௪3/௮7, பெ.(ஈ.) அமுக்கிரா (பச். மூ); 

|றய/வா க்ரார்சா பா னாரு. 

அசுபம்? ௪2/௦௮, பெ.(.) 1. தீவினை; 51. 

2. தீமை; 6/1. 

த.வ. பாழ்வினை, அன்மங்கலம். 

[9/5 ௪-20//722த. ௮௩௭௧] 

அசுபாவக்குறி ௪2பம௪/௪-/-4மா/ பெ.(ஈ.) 

1. இயல்புக்கு மாறான அடையாளம்; 

பாாக்பாலி ஷாறர்௦ா. 2. இறப்புக்குறி; 

ஷுாா0்௱ ௦7 0௪௭10, 704 1௦பா௦ ௦ 

ஈ௮ா (சா. அக.) 

த.வ. அல்குறி. 

[அசுபாவ(ட்) * குற] 
[5/4 2-௮0/20/2022 த. அசபால (ம). 

குழி குறி 



அசுபாவக்கபம் 

அசுபாவக்கபம் ௪50௦2௪-/௪ம௮7) பெ. (ஈ.) 
1 குருதியாக மாறுவதற்குப் பக்குவப்படாமல் 
இருக்கும் கோழை; (௨ றர(௨௦௱ வரர் 
10808016 ௦7 00/௮1001ஈ0 115617 [ஈர் 1௦௦0. 
2. இயற்கையாக உடம்பினுள் அமையப் 
பெற்ற கோழைக்கும் அதிகமாகவுள்ள 
கோழை; றற 1ஈ॥ ௨655 ௦1 024 ஈ௮ர்பா௮(/ 
ஓ 1 16 ஆ (சா.௮௧.). 

த.வ. அல்கோழை. 

[5/₹.2-௯/௮௪0௦/௪௦௪4 /20/22த. அசுபாவக் 

கபம்] 

அசுபாவக்காமம் ௪5ப௦2௪-/64477௮77, பெ. (ஈ.) 
1. இயல்புக்கு மாறாக ஏற்படும் விருப்பம் 
அல்லது காமம்; பரா௭ர்பாவ! 06816 0 1ப54. 
2. முறைகேடான செயல்களைச் செய்யத் 
தூண்டும் வேட்கை (காமச்சேட்டை): 
5600௮ 9621510058 (சா.அக.). 

த.வ. பெருந்திணைக்காமம். 

[/அசுபாகம்) 4 காமம்] 

[5/2 2-24/20/2/22:த. அசுபரவமம்)] 

கமம் - நிறை; மகிழ்வு விருப்பம். கமம் 2 காமம், 

அசுபாவக்குணம் ௪2ப௦4/2-/-/யர௫/), பெ. (ஈ.) 
1. இயல்புக்கு மாறாகவேற்படும் தன்மை: 
பரக்பாலி பெவடு. 2. பித்து; (ஈ5வாநு 
(சா.௮அக.). 

க.வ. அல்குணம். 

[அசுபாவ(ம்) - குணம்] 

[5/1. 2-8/௪0/௪௦௪:-௧. ஆசுபாவ(ம்).] 

கொர் (கொண்்)-கொணம் கும். 

அசுபாவச்செய்கை 25ப:02/2-0-02)/(7௮/ 

பெ.(ஈ.) 1. இயற்கைக்கு மாறாகச் செய்யும் 
செயல்கள்; ந6ாா(௨0 9015. 2. முரணிய 
இன்பக் களியாட்டங்கள்: (॥ 60014௦ 8018006) 
பாவ்பால 560௮ ஊாமா5௦6ஈ ௮0 051பா85 

॥) 601005, 0ெயிலாடு 0௦௭ 25 5600௮] 
௦8௩6௫0. 3. இசிவு (சன்னி), மனக்கோட்டம், 

104 அசுபாவப்பிரமேகம் 

பித்து, முதலிய நோய்களால் அறிவிழந்து 

செய்யும் செய்கை; படாக1பாவி நராற1௦றா8 

1௦0 ர 065015 5பர்ரா0 11௦௱ 800000, 

(ரப, ராகவா, எ்௦., 

த.வ. அல்செய்கை. 

/அசுபாவம் 4 செப்னக,] 

[$/01. -2/௪ம/202::த. அசுபாவம்.] 

செய் 2 செய்கை. 

அசுபாவதவிரத்தம் ௪3பம்2௦௪௦2-0-0௪:௮77, 

பெ.(ஈ.) 1. இயல்புத் தன்மையற்ற குருதி; 

௦1௦௦09 06/60 ௦0 115 ஈகர்பாவ! பபல]டு.. 

2. கெட்ட குருதி; 1ஈறபாடீ 01௦௦0. 

த.வ. அல்குருதி. 

/அசுபாவத(ம்) - அரத்தும்] 

[5/0 2-50/207௪1/2/22க. அசுபாவத(ம்)] 

அசுபாவப்பிரமேகம் ௪2ப/222-2-2/௮71 29௮), 
பெ.(ஈ.) தாய்தந்தையரின் உடற் கூறுபாட்டின் 
முரண்பாட்டாலும், மாறுபாடான பண்டங்களை 
உண்பதாலும், மருத்துவம் 
தவறியதாலும் முறைகேடான 
மருத்துவத்தாலும், உண்டாகும் சிறுநீர் 
நோய்கள்; பார்கரு 01569565 பபச 4௦ ௦6 
18 ஈள்பாசி! ௦80565. 1.௨. 0981௭௮ ௮15௦ 
11௦ ௦௦1180101 ௦ ௦௦00 வா(௮| 09ப595, 604 
ண 16 7௦1௨9 11514லா௦௦5 ஷு லு 06 
90பொ60 ூ லர்சாவ! 080565 4/2. பல 
॥ ம்உரச்பாட ௦7 (66 ௦௦54(ப1௦ர5 ௦4 16 
88, 00% ஈ ள், 6016௦ (௦ (216 
௦ ரஊ ௨01௮ 68 பா65, 0676201146 
ஒக் 0 156 1௦ 0௦0௱ழ0/021/௦15, 
650604 0௦௦௦69. 

செய்யத் 

[541. ௮-5ப.ர௪ப௮ 2/2. அசுபாவம் 
பிரமேகம்] 



அசுபாவப்புணர்ச்சி 

அசுபாவப்புணர்ச்சி ௪2பம22-0-2ப7௮:02/ 
பெ. (ஈ.) 7, இயல்புக்கு மாறாக 
ஆணுடனாவது பெண்ணுடனாவது 
கொள்ளும் எருவாய்ப்புணர்ச்சி;: ௦௦11ப5 

99௮151 116 ௦108 ௦7 ஈ2ர்பா௨ வர்ர காடு றாலா 
௦ 1௦௭௮ ர௭ிநுரா௦ 116 50௮! 8006 

நூ பாப்ப! 80 பறாகர்பாவ ஈன௦05. 

2. கீழ்வகை விலங்குகளுடன் செய்யும் 
புணர்ச்சி; பராஃ2பாஅ! ௦௦௦110 ௦14 ௨உ௱௮ா 

கொள காம் ௨/௦ னொ ௦74 வாரரவ6. 

3. பெண்களின் ஒரினப்புணர்ச்சி; ௦௦11ப5 
01; ௪௦4 வா் வா. 

த.வ. அல்புணர்ச்சி. 

[அசுபாவ(ம்)/ புணர்ச்சி, ] 

[57ம் ௪-5: க. அசுபாவரம்).] 

புணர் 2 புணர்ச்சி. 

அசுபாவம் ௪5ப௪௮/௮/77, பெ. ([.)  இயல்பல்லா 
நிலை; 180% 01 ௦ 0௦௭0114௦00 ௦7 51516 ௦7 

னா. 

த.வ. அல்லியல்பு. 

[5/7 2-2/2-0/2122 த. அசுபாவ (ம்). 

அசுமக்கதலி 22ப/72-/௪௦௮0 பெ.(ஈ.) 
1. கல்வாழை; 81006 பி, 4845250௫0௪. 

2. மலைவாழை; 0௦% இனால், வோ 40௪ 

(சா..அக.). 

[ஆசம் - கதலி] 

[$/ட் 2௮774272-த. அசுமம்/ 

[குதல் 2(குதல்)2கத.ி - சிறியது] 

105 அசுமந்தகம் 

அசுமகேது ௪3ப77௪-/220) பெ.(॥.) மலையில் 

விளையும் ஒரு நச்சுப்பூண்டு; 8 001500௦ப5 
1௮11௦ பாப் ௦ ஈர்! 1௦05 (சா.அக.). 

[அசும(ம்) * கேது] 

[57/4 2577472த.. அசும(ம்)] 

சே சேது ேகேது-சிவப்புவியானள நச்சுப் 

பூண்டு, 
அசுமசத்து ௪5பரச-2சப, பெ.(.) கல்சத்து, 

கல்மதம்; ௮ 9211 1௦ப5 5ப0512106, 56016160 

110௱ 1006 ॥॥ 8பயாறஎள, பரா (சா.அக.). 

த.வ. சிலாசத்து. 

/அசுபா(ற்) - சத்தப] 
[50௪3774725 ௮௬ம்] 

௪் 2 (௪) 2 சத்து. 

அசுமசம் 22ப/7722௮/7, பெ.(.) 1. அசுமசத்து 

பார்க்க; 566 ௮207722114 2. கல்லிற் பிறந்தது; 

௦0-0௦. 3. இரும்பு; [0 (ன. அக.). 

ர$/ம் 23477472த. ௮சமசம்/ 

அசுமசாரம் ௪57௪-2௮௮7,  பெ.(ஈ.) 
1. அசுமசத்து பார்க்க; 566 ௪5ப/77௪-5௮120, 

2. கல்லில் உருவாகும் எண்ணெய் முதலிய 

பொருள்கள்; 8 981810 ஈலா€ 10 181046 

1௭௦௦௮௭0௦05 ௦6 ௦ா [655 000810௪160 

ஒப௦!) 85, 1௦01-0], இன்ப 61௦., ப்பான. 

3. இரும்பின் சாரம், நீலக்கல்; 11௦ 5826. 
(சா. அக.) 

(௮௬ம(00) 4 க... சாரம்] 

[5/0 2.3774272த... அசுமமம்// 

சாறு 2 சாறும் 2 சாரம். 

அசுமத்தம் ௪5ப77௪//2/77, பெ.(॥.) ஆதன் 
மெய்ப்பொருள்; 1271 004௦ ௦7 1௨ 5 

பறா௦60 கரம் (06 அம்பர ௦7 ஒஓஸ்ரனா௦௪: 

[௨ நரார௦ிற/6 ௦4 பரவிட. (சா. அக.) 

அசுமந்தகம் ௪5:77௮72௪2௮7/77, பெ.(1.) 1 நாணற் 
புல்; 121௦ 97255. 2. தருப்பைப் புல்; 580/170வ]| 

01955. 

[5/ு் ௪௮77௮27102 5 க. அசுமந்ககம்] 



அசுமந்தம்' 

அசுமந்கும்! ௪5பாகாசச௱, பெ.(ஈ.) இறப்பு; 
6 (2121117 

[$/. ௪2ப-௮ 2 த. அசுமந்தம்] 

அசுமந்தம்” ௪5பாசாசசா), பெ.(ஈ.) அடுப்பு; 
வேள (சா. ௮க.). 

[5/7 சலா 2 த. அசமந்தம்] 

அசுமபித்தம் ௪2ப772-0//42777, பெ.(ஈ.) சீறுநீர்ப் 
பையில் உண்டாகும் கற்களைக் கரைக்குந் 

தன்மையுள்ளதொரு பூண்டு; 8 9௮1 08080௦ 

௦1 015501417௦ 16 51006 ॥ஈ 6 018002 

௦0/௨ ப$ 561716//௮110/065 (சா.அக.). 

[அசும(ம்) - பித்தம்] 
[5/1 ௪57722த. அசும(ம்)/ 

பித்து 2 பித்தம் 
அசுமபுட்பம் ச£பா£ச-௦பசா, பெ.(ஈ.) 

நறும்புகை (சாம்பிராணி); ௦82010 (சா.அக.). 

அசுமம் சபா, பெ.(॥.) 1. தீத்தட்டிக்கல், 
சக்கிமுக்கிக்கல்; 8 811060 ப8 00௦101௭140 

பப ாறுானார், ரிம். 2. கல்; 81006. 

3. இரும்பு; 1௦1. 4. முகில்; ௦1௦ப0 (சா.அக.). 

[5/6ர. ௪57727 5 த. அசுமம்.] 

அசுமரவரம் ௪5பாஅசனனா, பெ. (.) 
1 வெண்மருகு; 47116 ராபா, ளர்க வர்பாக 

94/85 [உர வ/வ]யாக. 2. கல்லடைப்புக்குக் 

கொடுக்கும் ஒரு மருந்து 8 ராொ6 ௨௦ 176 

௦0 ௦1 மாவி பட 81006 (ஈ 16 0௮00௪, 

ர்ம்௦ான்ர்06 (சா.அக)). 

106 அசுமாரோபணம் 

அசுமரி ௪5பர௮ா பெ.(ஈ.) கல்லடைப்பு (1460.) 

௦/0பிப5£. 

[5/ ௪௮/7 2 த. அசுமரி] 

அசுமரிக்கினம் ச5பாகா/0௮, பெ.(ஈ.) 

மாவிலிங்கம்: [0௦பா00ளா/60 00 வு 166, 

0௪1௪ ளலம்பார/)/, ப56௨0 85 4௦014௦ 

1.6., பி 801 121 0155014685 81006 (சா.அக.). 

[5/1 ௪௮77௮1147௪ த. அசுமரிக்கினம்.] 

அசுமரிரோகம் ௪27௮707247, பெ.(॥.) 
நீரடைப்பு அல்லது கல்லடைப்பு நோய், சிறுநீரில் 

கற்கள் உருவாகித் திரண்டு தீர்த்தாரை. 

ஊத்தாம்பிள்ளை, குண்டிக்காய் முதலிய 

உறுப்புக்களை அடைக்கும் சிறுநீர் நோய்; 9 

பார்வ 056256. 

[5/0 ௮௮7௮ * 72722 த. ௮சமரிரோகம்] 

அசுமலோட்டிரநியாயம் ப/77௮/0/1///74 

//2/௮/77, பெ.(1.) ஒன்றோடு ஒன்றைச் 

சீர்தூக்கி, அவற்றின் சிறுமை பெருமை 

கற்பிக்கும் நெறி; லோ ௦74 116 51006 8௮0 

0௦0 ப56010 ௦16 2046 5ப0ஊ/௦ரிடு ௮0 

ாரீஉாு ௨ 000 5 ஈகா 0௦0ற0860 மார்ம் 

௦௦1௦ பர் 5011 ௦௦0860 ஈரம் 51016. 

த.வ. சீர்நோக்குமுறை. 

[5ர். சாகா * /82/௪ 4 ருற/௮22த. 

அசுமலோட்டி ரநியாயம், ] 

அசுமன் ௪5பசா, பெ.(ஈ.) 1. அருமணியு 
ளொன்று; 8 1/0 04 றா6௦1௦ப8 81076. 3. இடி; 
ம்யாளே 6௦1. 3. முகில்; 0௦ப0. 4. இரும்பு; 1௦. 
(சா. அக.) 

[5/1. சான 2 த. அசுமன்..] 
ட்ட ப | 

அசுமாத்தம் 45பர௮//477) பெ.(॥.) சந்தடி; 

10186. வீட்டில் ஆச் இருப்பதற்கான 

அசுமாத்தமே இல்லை” 

த.வ. ஆள் அரவம். 

அசுமாரோபணம் ௪577௮௦6௮7௮, பெ.(ஈ.) 
அம்மி மிதிக்கை (சீவக. 2464, உரை: 
௦௦௫ு ௦11/6 ம10607௦௦௱'8 01௮040 16 
011065 941௦01 ௦1 176 90 81016. 



த.வ. கல்மிதி. 

[$7. ௪37727 - ௮மம222 த. அசுமாரோ 

பணம்] 

அசுமானகிரி ௪5௮7 பெ.(1.) மேற்கட்டி; 

௮௦௫, 12512. 

[பூ. ௪72775 த. அசமானகிரி.] 

அசுமோத்தம் ௪2பா0//27) பெ.(ஈ.) 

1. அசுமசத்து பார்க்க; 566 5ப//712-2௪14ப/ 

2. கல்லினின்று உண்டானது; 80 ௦1 8100௦ 

(சா.அக.). 

அசுயை ௪5/௮) பெ.(ஈ.) அசூயை பார்க்க; 596 

250௮: 

[5ம் ௪522 த. அசுமைப] 

அசுரசம் ௮2ப7௮2௮/77, பெ.(1.) ஒரு பூடு; ௮ கார், 

௦௪5//௦ய (சா. அ௮௧.). 

[5ம் ௪525௪ 5: த. அசுரசம்/ 

அசுரபி ௪3ஃபாச2்/ பெ.(.) முடைநாற்றம்; 8 0௮9 

ஏர! ௦ ௦0௦பா (சா.அக..). 

[5/4 ௮5ய௪ம//2 த... அசரபி] 

அசுராவம் ௪2 பெ.(1.) வெண்கலம்; 

௦ஏ-ஈ1௮! (சா.அக.). 

அசுருத்திரரோகம் ௮2ப/0//72-/7292/77, பெ.(ஈ.) 

அசிருத்தரரோகம் பார்க்க; 566 ௮570/4272- 

7£242/77 (சா.அக.). 

த.வ. பெரும்பாடு. 

[$. ௪2பபப1/2 170722. அசுருத்திர 

ரோகம்./ 

அசுருநாலி ௪ஃபய-ஈ௮ பெ.(ா.) கண்ணீர்த் 

தாரையிற் காணும் ஒரு புண்; ௮ 81 ப௦ப5 ப(௦௦ 

0 ஈ (௨ றர858806 011985 16 /6, 

51ப/௪ /200/77௪//6 (சா.அக.). 

[5/4 சல்பாகரி: த. அசுருநானி] 

அசுருநேத்திரம் தஃபாய-2ப்ரசா, பெ.(॥.) 

நீர்வடியும் கண்; 6 ரிம் 19215 (சா.அக.). 

த.வ. நீர்க்கண். 

[59/ம் சச்பாய ரச்சு: த. அசுருநேத்திரம்/ 

அசுவக்குரம் 

அசுருமயம் 22ய/-/772௮77, பெ.(॥.) கண்ணீ£ாப் 

பெருக்கு; 1ப॥|:௮85 07 18275 (சா.அக.). 

[6/ம் சன்ப- ன 2 த. அசுருமயம்] 

அசுருவதனம் ௪5பாப-/௪௦௪0௮7, பெ.(ஈ.) 
அழுமூஞ்சி; 1991-1806 ( சா.௮க.). 

[5/0 ௪2பாப - ௪0௮7௮2 த. அசர வதனம். 

அசுருவென்பு ௪2பப-௦-௨2 பெ.(॥.) கண் 

குழியில் பதிந்திருக்கும் மென்மையான 
சிறியதோர் எலும்பு; 9 ஒறு ராவ! 5011 6௦6 

1500 170௨-௮, ஒரப௭ம்60 ௮4 17௪ 

பார்ரா வாட் பழமா றகர் ௦7 1௪ ௦0%, 

ட௮௦0ரு௱ல 6௦6 (சா.அக.). 

த.வ. பிசிர் எலும்பு. 

[.அச௬-சன்புப] 

[5ம் ௪௮ப2 த. ௮௬௫.] 

[சல் 2 ஏசர் 2 ஏன்புப] 

அசுவக்கிழங்கு ௪2ப/௪-/-/௮/170 பெ.(1.) 
அமுக்கிராங் கிழங்கு; 0756 100, 61)2/9 
50௦17௮ ௨1/25 0/)7/54//5 72/05 (சா. அக.). 

[அசுவம் 4 கிழங்கு. / 

[5ம் ௪௬௪2 த. அசலம்] 

கம் 2 கிழக்கு 2 கிழங்கு. 

அசுவக்கினம் ௪2ப௪-/-0௮77, பெ.(॥.) அலரி; 

௦56 ௦௮16 0 ௦156 2; யி வள, 

ஓபரா ௦00ப௱ (சா.௮க.). 

[544 ௪௪/77. அசுவக்கினம்.] 

அசுவக்குரம் ௪2ப௪-/6பாகா பெ.(£.) 
1. வெள்ளைக் காக்கணம்; 1வா(16-701/2160 

ஈுப556-8௨! ௨௨௭, 0//(௦722 16/11௮12௮ 

௮/617௦7௪. 2. குதிரைக்குளம்படி; |10156”5 ௦௦7 

இசா. 3. ஒரு நறுமணப் பொருள் (மீனம்பா); ௮ 

௦வாரபாாஉ (அ0றவாவாய்ர ௮06 வர் 15 

3 ௦௦00௭ஐ1௦0 ௦7 (6 ராப/0௦511016 ௦0 ௦7 

(6 பே்ப6-1150) (சா..அக.). 

[.அசுவம்-*-குர£ம்.] 

[5/4 ௪3/௪. அசுவம்/ 

குல் குர குரம்2 5/6 யன, 



அசுவகதி 

அசுவகதி ௪2ப12-௪௪௦1 பெ.(.) 1. குதிரை நடை: 
50660 ௦4 ௩056. 2. குதிரை நடைவகைகள்: 
02085 07 0756. 

த.வ. குதிரைநடை 

[அசுவ(ம்) - கதி] 
[5/1.௮21/22௧... அ௮சுவம்,] 

கது2கதி-5/0. ௪௮1 

அசுவகந்தாதி ௮5ப1௪-7௮74201 பெ.(ஈ.) 
அமுக்கிராங் கிழங்குடன் மற்ற கடைச் 
சரக்குகளையும் கொண்டு செய்யப் பெ றும் ஒரு 
எண்ணெய் (தைலம்); 8 ஈ௨601௦91௨0 5 
502௭60 வாம் 16 0756-1௦01 96 ஐ ர(எர* 
1ஈ9160121் ௨0 806 ௦102 5227 0ப05 
(சா. அக.) 

[அசுவகந்தம் - ஆதி] 
[5%(.௪2:௪7௮707 த, ஆசுவ/குந்தும், ] 
அகுதி”அதி2 52 20 

அசுவகந்தாதிச்சூரணம் ௪3:௪-7௮72222 
போகா பெ.(.) அமுக்கிராங் கிழங்கை 
முதன்மையாகக் கொண்டு. பிற கடைச் 
சரக்குகளையும் உடன் சேர்த்துச் செய்யப் 
பெறும் பொடி (சூரணம்); 908047 ௦7 10156- 
0௦1 60 மரம் ௨௨ ௦7 80௦ ௦14 
௦ 68288 005 (சா.அக.). 

[அசுவகந்தம் 4 ஆ.தி-கசூரணம்,] 

[5/4. ௦40௪” த. சூரணம், / 
அசுவகந்தி ௪21௭௪9௮701 பெ.(.) அமுக்கிரா 

(மலை.); ஈ௦12ஈ வர்ர சாரு, 8060165 67 
ர்ன்லார்க. 

[5/1. ௮௪2௪-7௮-25 க. அசுவகந்தி] 
அசுவகந்திச்சூரணம் 225ப/02-7௮70/௦- 

பசக), பெ.(ஈ.) அமுக்கிராக் கிழங்குடன், 
திரிகடுகு, ஏலம். கிராம்பு, சிறுநாவற்பூ 
முதலியவற்றைக் கலந்து பொடி செய்து 
சருக்கரை சேர்த்து, வீக்கம், காய்ச்சல், 
வாயிலெடுத்தல், இருமல், மந்தப் பசி முதலிய 
நோய்களுக்குப் பயன்படுத்தும் மருந்துக் கூட்டு: 

108 அசுவக்கா்ணம் 

9 ஈடர்பா€ 07 16 001/06760 ரொப05 5ப௦ 95 
௦156-1001, நே மாள, 0600௪, 1௦9-ட௨மள, 
௨௭௨0௮௦, 0006, 095915 0ப05, ௮0 5ப057, 
ா€5011060 107 வல 1ஈ 16 0௦ஞ். ர்வ, 
்ொர்ப்0, 000, பெ! ௮006 எ௦. 

த.வ. அமுக்கிராப்பொடி. 

அசுவகந்தித்தைலம் ௪5/௪-௪௮720/- ௮7 
பெ.(॥.) அமுக்கிராங் கிழங்குடன் சில கடைச் 
சரக்குகளையும் சேர்த்து நல்லெண்ணெயில் 
காய்ச்சி வடித்துத் தலைமுமுகப் பயன்படுத்தும் 
ஒரு நெய்மம்; ௮ ஈா60109160 ௦1 றா௨21௨0 (3 
௦௦1179 ௦156-1001 8௬0 506 ௦16 6222௮ 
பொ5 1 9119வ1/௦4 ௨௱௦ 1௭ ரிடம். ப5௨0 
1௦ வாளர் (சா.அக.). 

/அசுவகந்தி-தைலம்.] 

[5/4 ௪3௪-270 த, அசுகந்தித்தையம்] 

அசுவகந்தை ௪80௪-9௮70 பெ. (ஈ.) 
அசுவகந்தி பார்க்க; 569 ௪524/2-ஏ௮70/ 
(சா.அக.). 

[5/7 ௪௬௪- 7707725:த. அசுவகற்தை,] 
அசுவக்காணகம் 5ப15-4-(217௪7௮/7, 

பெ.(ஈ.) அசுவகர்ணம் பார்க்க; 896 ௮2ப/2- 
(௮7 (சா.அக.). 

[அசுவாம்)-கா்ணகம், / 

[5/4 ௪௪2 த. அசுவம் 7, 

/கன்5கள்னம் 2 527 222 த.காணகம்] 
அசுவக்காணம் 22ப/ம2-4-4௮௭, பெ.(1.) 

1. குதிரைக் காது; ௮ ராப ௮! இலார். 16 
16265 ௦74 முர்1௦் ஈசட்6 16 6815 ௦7 ௮9 
015௪, 01856 உலா மா 6-கொ-௱௪. 
510769 706512 ௮1125 21/02 705 ப51௪. 
2. குதிரைக் காதைப் போன்ற எலும்பு முறிவு; 
விப ர௮01பா5 ௦111௮ 912191. (16500 
[6 6லா ௦7 9 1௦156) (சா.அக.). 

த.வ. குங்கிலிய மரம், குதிரைச்செவி பூடு. 
/அசுவம்) - காணம் / 
கன்-? கன்னம்? ஜர் (21/7௮. 



அசுவக்கிரந்தம் 109 அசுவதரம் 

அகுவக்கிரந்தம் ௪2பா௪-/-/44722/77, பெ.(7.) 
அசுவசாத்திரம் பார்க்க; 866 ௪5ப௪- 
5711722777 (சா..அக.). 

அசுவக்கெந்தி ௪2பா௪-/69௮721 பெ.(ஈ.) 
அசுவகந்தி பார்க்க; 5686 ௪2௪-4௮7 

(சா.௮க.). 

அசுவசசட்டிரம் ௪5:12-௦-௦௮/0௮77, பெ.(॥.) 
நெருஞ்சில்; ௮ 19௦70 ௨ரயம், 8௱௮!! 05111006- 

பர்ட்பபக [௨516 (சா.அக.). 

/5/0. ௮2/2-2௮75//02 2 த. அ௮சுய/ச௪ட்டிரம்] 

அசுவசாகுடம் ௪2ப௪-222ப28/7), பெ.(.) ஒரு 
வகைப் பூடு; ௮ பாரா௦ஙா றில் (சா.அக.). 

அசுவசாத்திரம் ௪2/௪-22//4௮/77, பெ. (ஈ.) 
குதிரையியல்பு கூறும் நூல்; [000100 

த.வ. குதிரைநூல், பரிநூல். 

[$5. ௮2௪ * 525022. அசவசாத்திரம்] 

அசுவசிகிச்சை ௪2ப௪-49/22௮) பெ.(॥.) 

குதிரை மருத்துவம்; 16 81 04 501800 ௦7 

1௦வார ௦ 1120 16 0152856 ௦14 ॥015௦5. 

(சா. அக.) 
[5/0 ௪௮/௪ 4 00522. அசவசிகிச்சை,] 

அசுவத்தம் ௪.2பப௪//2777, பெ.(1.) 1. அரசமரம் 

(மூ.அ.); ௦ 1௨௨-110ப5 £6101058. 2. அத்தி 

மரம்; 11/0 1166, 7/2ப5 720217705௪ 61185 7. 

9/01414. 

[86ம் ச௭்ச்ச2 ௧. அசுவுத்தம்./ 

அசுவத்தமேதம் ௪2ப௪12-/77202/7), பெ.(ஈ.) 

வெள்ளால், மகப்பேறு வழங்கி; ுரி/0/719 1196, 

1205 5௭/௭௱ர்ச (சா..அக.). 

/5/ம் ச்சா பசம்/02022 த. அசுவுத்தமேதம்] 

அசுவத்தவிருட்சம் ௮2/௪//௪-0/ப/04/7), 
பெ.(॥.) அசுவத்தம் பார்க்க; 596 ௪50//௪124777. 

(சா. அக.) 

[ீ$சம. சசிக 4 மாரச2த... அசுவத்த 

நிரட்சம்.] 

அசுவத்தவிவாகம் ௪2ப௪௪//2-04/292/7 
பெ.(ஈ.)பிள்ளையில்லாதவன் பிள்ளைப் 

பேறடையும் பொருட்டு, அரசமரத்தை நட்டு 
மகனாகக் கருதி வளர்த்துப்பின் அவ்வரச 
மரத்திற்கு வேம்பை மனைவியாக்கிப் புரியும் 

திருமணச் சடங்கு (கொ.வ.); [165 07 ஈாவா/க0௨௦ 
றவ7௦௱€0 கர் 8 010 வ! 1166 286 மார00ன௦௦௱ 
0 ௨௱௮௭0௦989 85 106, 16 010௮! ஈஸா 
௦6 0௮160 டூ 8 500/658 6௭80 ரர் 3 
1 1௦ 060614 00 3 500 ௮0 ஈவெரா 
162160 நேரா 85/6 ர்ாக1 80. 

த.வ. வேம்பரசு மணம், அரசமரத்திருமணம் 

/[5/5-2/௪/4724 2022௪. ௮சல த்த உகம்] 

அசுவத்தாதி ௪2௪221 பெ.(॥.) கருவழுதலை; 
9 60/20 8060165 ௦7 றாா/5/, 5௦/௮1 

/77௮/௮719612 (சா.அக.). 

அசுவத்தை ௪2274) பெ.(1.) 1. நெட்டிலிங்க 
மரம்; 110127 ௱௮5 66, 72௦ /௮0/7/௪ /௦970//2. 

2. நெடுநாரை; ீடுா௨0 001166 ௦ மாரு 

ஈபர்ரா20, 70/7௪17/௮ 0077200/0/25. 

3. பூப்பருத்தி; ரி; 0 ௦01100, 7/25025/௪ 

0௦0 ப//720/025. 

[லகம் ௪2௪072 2 க. அசவத்தை./ 

அசுவதட்டிரம் ௪3ப௪:2/74/77, பெ.(॥.) 
நெருஞ்சில் (மலை.); (0ப1ப5 ௮. 

[5/0 ௪22-02777-/72 2 ஐ. அச வகட்டிரம்.] 

அசுவதரம் ௪5ப௪௦௯௮/77, பெ.(ஈ.) கோவேறு 

கழுதை; 11௨ ௮/6 017 509 ௦1 ௮ ॥6-955 ௨௮0 

2௱௮9ஊ0ா ௨௦௭56 ௮ா0 8 816-955; (௨ றா! 

07௨ ஈப/௦ (சா.அக.). 

[5/ு ௪2 2 த. அசுவதரம்/ 
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அசுவதரி ௪2௪௦௮7 பெ.(ஈ.) பெண்கோவேறு அசுவநோய்நால் ௪2-73 0 ப.(ஈ.) 
கழுதை; 161௨46 ௦7750 ௦7 8௱ப(6 (சா. குதிரை நோய்களைப் பற்றி விளக்கும் நூல்; 3 
அ௧.). 

[5/ம. ௪2/27 த. அசுவகுறி ] 

அசுவதாட்டியா-தல் ௪3ஃபாச2சர்ட்2- 5, 
செ.கு.வி. (4.॥.) பேச்சு முதலியவற்றில் 
தங்குதடையிலவாதல்; 1௦ 66 ரபா [ஈ 
528810. “அவன் அசுவதாட்டியாய்.் 
பேசுகிறான்  (வின்.). 

/அசுவம்-தாட்டி-அ-.] 

[5/0 ரான). தாட்டி] 

அசுவதி ௮5ப௪௦/ பெ.(ஈ.) இரலை (அசுவதி) 
என்னும் விண்மீன் (தணிகை. திருநகர. 31); 
6 151 7௮5 எர்வா. 

[5/7 ௪ஸ்ர/5 த. அசுவதி] 

அசுவதீபம் ௪2ப௪௭ி௮ா, பெ.(ஈ.) கோயில் 
வழிபாட்டு விளக்கு வகை (பரத. ஒழிபி. 42.); 9 
0 ௦7166 9/7, ப5௨௦ 10 ற. 

/அசுவம்-திபம்,] 
[5/0 ௪2/22. அசுவம்.] 
தீ2 தீவம்: 56, 0109: த. தீபம். 

அசுவந்தம்! -2ப௮7௭௮7. பெ (1.) இறப்பு (யாழ் அ௧.); 08௮7. 

[5/7 25ப௭௮/ த. அசுவுந்தும், ] 
அசுவந்தம்” 225ப/47224/7, பெ.( 5.) 1. வயல்: 1610. 

2. அடுப்பு: 081. 

[5/6 சான த. அசுவுந்கும்] 

அசுவம்! ௪50௮௭ பெ.(, 

621156 [॥ 0/56886 01 015௪, 

/1/0000௪14௦/௦9(சா.அக.). 

த.வ. பரிநோய்நூல். 

[.அசு௨((ம) - நோஃ்நால்..] 

[5/8 ௮2௪2 ௧. அசுவம்).] 

அசுவபதி ௪20௪௪௭ பெ.(॥.) விசயநகர 
அரசர்கள் கொண்ட பட்டப்பெயர்களுளொன் று 
(114.0. 140. 81.) ௧102௦7 /ஷா௨0௮ 005. 

[5/. ௪2௪0௪ற5த. அசுவ 4 பதி] 

அசுவபரி ௪2ப2-2௮7 பெ.(0.) ஒரு பூச்செடி 
(வின்.); 0168௮104, 85 015௨-141௮. 

[5/4 ௪/௪-772:2 2 த, அசுஉபரி ப/ 
அசுவபரீட்சை ௮212-0௮72 பெ.(.) குதிரை 

யிலக்கணமறியும் கலை: 508ஈ11116 51பரூ ௦7 
6 0156, 100௦1௦09. 

[5/4 ௪௪ * 8௮1125. ஆசுஃயரீட்சை./ 

அசுவபலம் 50/02/0௮27), பெ.(ஈ.) 
1. அமுக்கிராங் கிழங்கு; 0156 1௦௦0. 16449௮ 7/௪ 
50/11/7875. 2. ஒருவகைக் கறி: 8 [8/0 ௦7 
போரு-7/01௨//௪ 7௦ ௨ப௱ 9742௨0 ப17 
(சா.அ௮க.). 

/அசுவாபலம்,] 

[5/4 ௪௪3 த. அ:/ச1ம்.] 

பமு2பழம்?: 544 00௮/௭ க. பலம், 
அசுவபலை ௮202௮௮ பெ.(ஈ.) நாரி, செந்நிற 

இலையுடைய செடி: 9 181 ஈஸ 25 477” 
44/14) ா60 18/5 (சா.அக.). 

அசுவபுச்சகம் 2ப/1/2-,0ப024/77, பெ.(ஈ.) ஒரு 
பூடு; 8 இவா், 60/0௪ 066/6 (சா.அக.). 

[5/4 ௪2/22/2௦௮4 5 தீ. அசுவபுச்சஅபம்] 

) தூய்மையற்றது; 1/2 ஸ்ர 15 பாலா. “அலைக சீ்லையாதுமரா 
777277777] “(நீலகேசி 4932, 

[5/6 ௪-5ப௪௦ க. அ௮சுவம்.] 
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அசுவம்” ௪5௯/7, பெ.(॥.) 1. குதிரை; 1056. 
2. குதிரைப்பல் நஞ்சு (பாடாணம்) (மூ.அ.); 9 
றா! 0௦15௦0. 

அசுவமியம் ௪57477, பெ.(.) ஒரு வகை 
நஞ்சு (வை. மூ.); ௮ ௱ரஈஊவ! 0௦150. 

அசுவமேதப்பிரதக்கணம் ௪20:௪-77202-20- 
௦202102077, பெ. (1.) திருவிடைமருதூரில் 

வெளிச்சுற்றை வலம்வருகை (கோபாலகிருஷ். 

8; சாபோவற௱ூயக்/ 0 15 ௦ 0௦பா- 

நனா0 ௦1 16 1௨6 2 7/7 பாப் 77௮000: 

[57. 2202-/77201927,0/202245722த. ௮௬ ௮ 

போகு.ம்பீரதக்கணம்./ 

அசுவமேதம் ௪5௮7722277, பெ.(.) ஒரு 

வேள்வி; 0156 588017410௦. 

த.வ. குதிரைவேள்வி. 

[5/7 ௪2௮ - 77201725த. அசுவமேதம்.] 

அசுவமேதயாகம்  ௪£ப/272047/292/7), 
பெ.(1.) பேராசர் தம் அரசாணையைப் பிறரும் 

ஏற்கும் முறையில் பட்டத்துக் குதிரையை 

அண்டை நாடுகளுக்கு அனுப்பி, அதனைப் 

பிடிக்க வந்தோரை வென்று, அதனைக் 

கொண்டுவந்து, காவு கொடுத்துச் செய்யும் 

வேள்வி: 3௮ ௦87௨௱0/வ! 58017ி/06 ௦7 1 

ஈவ்ரன்16 ௦5௨ மா௦பராம் ௮௦% கரினா 65வா0 

58 (௦ ௦ (ர00௦௱5 03 11௨ ௭80 

கா௦ நு ராவாக ௦7 17/5 ௧558ா1௪0 15 

5087 ௫00 0௦2. 

த.வ. பரிவேள்வி. 

[5/4 ௪3௪ 4 5௦0௪4)/2722த.அசுவமேத 

ரகம். ] 

அசுவர்த்தோ ௪5௮-772) பெ.(1.) அரசமரம்; 

௦1/7 ஐபி! 1126, 722 7௮/90/059௪ (சா.அக.). 

அசுவரலி ௪5௯௮0 பெ.(.) அசுவலரி பார்க்க; 

566 501277 (சா.அக.). 

அசுவரோகம் ௪5/௪-2௪௮/, பெ.(.) குதிரை 

நோய்: ௮ 1௦156 015698856 (சா.அக.). 

[5/1 ௪ஸ்௪* மஹ ௬. அசுவரோகம்./ 

அசுவவாலம 

அசுவலரி ௪8/௮௮ பெ. (॥.) குதிரையைக் 

கொல்வது, அலரிச் செடி; 0756-1167, 

//௨/7ப7) 0007பா ௮//25 // பம்பா (சா.அக.). 

[அசுவ அலரி] 

[5/0 ௪2/௪ 2 த. அ௮சுவம்] 

[அரை அலரி] 

அசுவவலக்கால் ௪5220௮௮421; பெ.(ா.) 

வாலுளுவை; 51016 1166, 06/851/ப5 
0௮/0ப/௪12 21185 ஈ௨௦1/௮ ,4ாய்வ்ப்0௪ 

(சா.அக.). 

அசுவவாதம் ௪302-22௮7, பெ.(1.) குதிரைக் 

குட்டியின் பாய்ச்சல் போல் உடம்பு முழுவதும் 
குலுங்கும்படிச் செய்வதும், அண்டத்தை 

வீங்கச் செய்வதும், விதைப்பையிலும், 

அடி வயிற்றிலும் மிகையாக வலி 

யுண்டாக்குவதுமான ஓர் ஊதை (வாத) நோய்; 

2 ர௩௦ப6 01866256 8 ர்பாள்்மால! 006006 

௦1 11௨ ர670ப5 3518 ௱வா660 0 ௮ 

ணட ௨எண் 1௦ ௦ வாம் ௦7 ௮ 10௧), ௦7 

௨ ஊடி 0௦ஞு, ஓங்னிாாா9 ௦7 11௨ 500 

௮0 பாட்காகம்6 றவ ஈ ப்6 சால! ௮0 10 

9௦௦௱௭ (சா.அக.). 

[5/4 ௪2:௪7ப/2/௪ 2 த. அசுஃ.வாதும்/ 

அசுவவாரம் ௮2ப/2-/2//77), பெ.(ஈ.) 

அசுவவாலம் பார்க்க; 566 ௪242-62௮7 

(சா.அக.). 

[5/4 ௪்௪ * பத. அசுவலாரம்.] 

அசுவவாரியர் ௪.2ப2-அற்௮/ பெ.(.) குதிரை 

செலுத்துவோர் (சிலப். 5, 54, உரை.); 10515 ௦ 

௦520௮0, 1005௨6. 

த.வ. குதிரை வீரர். 
ட்தசமம்) * ஊ௱௱ியா?] 

[5/4 ௪2/22. ௮௪௮2] 

வாரி௮வாரியர்2 வாரி 2 இஞ். புலா. 

அசுவவாலம் அ2ப2-௮௮77, பெ.(.) பேய்க் 

கரும்பு; 84110 5ப021-0216-5௮00/10௮7௮7 

௮௦!௮12ய (சா.அக.). 



அசுவவைத்தியம் 

[அசுவ * வாலம்.] 

[5/1. ௪2/22. அசுவாம்] 

வால்5?வாலம் ? $ர். ௭5/௮. 

அசுவவைத்தியம் ௪5பா௪-ஈஅ(ஞ்சா பெ.(ஈ.) 
அசுவசிகிச்சை பார்க்க; 866 ௫512-3224 
(சா.அக.). 

த.வ. பரிமருத்துவம். 

[5/4 ௯௮4 பரத. அசுவவைத்தியம்] 

அசுவன் ௪2௩௪, பெ.(.) அசமதாகம் பார்க்க; 
566 ௮5௮/77-1/242177 (சா. அக.). 

[5/4 ௮௪3௪2 க. ஆசம்: / 

அசுவனிீயம் 22/௮7, பெ.(ஈ.) 
அசுவநோய் நூல் பார்க்க; 5௪6 ௪5ப//27௬- 
/7ப4(சா.அக.). 

த.வ. குதிரைநோய்நால். 

அசுவாசம் ௪5:௦௪5௮) பெ.(ஈ.) 1. மூச்சின்மை: 
வரில! ௦ 0௦616 5ப50௨51௦ஈ ௦4 6௨௭1. 
2. மூச்சுவிட முடியாமை; 411001 ௦ *57060 
“850௨1௦, ,4011௦0௮. 

[581. ௪-8/29௮ 5 த.அசுவாசாம், ] 
அசுவாதிகன் ச2பசிள்சசு பெ.) குதிரை 

மருத்துவன்; ௦06 811160 1ஈ (உ 1ல் 67 
1௦0885 (சா.அக.). 

[5/7 ௪௨/௪2 த. அசும்,] 

அசுவாதிசூரணம் -2படச215ளசாசா, பெ.(ஈ.) 
அசுவகந்தாதிச்சூரணம் பார்க்க; 86௦ 
22ப1/9-470200-௦0ர2௮77 (சா.அக.). 

[5 ௪2௪ 4 504025. அசுவாதிகுரணம், 7] 
அசுவாபரி ௪2ப/2-2௮ பெ.(॥.) அசுவபரி 

பாக்க; 566 25பட2-,0௮/7/(சா..அக.). 
அசுவாபாணிதம் ௪502-௦௪௦௧) பெ.(ஈ.) 

கரு(ப்பு) மருதோன்றி; ௮ 91௮௦ 911/௫ ௦7 
உசா, 5௮/53 ௦077151914 (சா.௮க.). 

அசுவாமணக்கு 25ப27ச [ப பெ.(ஈ.) 
சிறுபீளை; பவி] 08, 1//2௦ப௱ /வா௮்ப 
௮12 4௦62 1௮7௪19, *0ளடு 9௮14௮0 
௦ 1445 இலார் ஙு ஙா ௦ 50101675 லா 
51௱ ௦41௦7 (சா.அக.. 

112 அசுவினிதேவரா் 

அசுவாரசியம் 25/௮7) பெ.(ஈ.) 

1 இனிமையற்றது (௭ சுற்/௦் 15 01/5800௨6ஒ௮016. 
2. ஈடுபாடு இல்லாமை; |90% ௦7 ராரா! மா 

ார்்ப5125.. அவன் சொல்வது 
அசுரசிபெமாகக் கேட்டுக் கொலர்ிருந்தான் 
(௨.௮2 

த.வ. ஏற்பின்மை. 

[5/0 ௮-௪0௮௪௮/௪ 2: த. அசுவாரசியம்,] 

அசுவாரி ௪20 பெ.(.) எருமை; 8 ூப17௮1௦, 
85060 (46 76 வ/6 (சா.அக.), 

அசுவினி ௪3 பெ.(ஈ.) இரலை விண்மீன்; 
1116 1151 7அப் ௪ 

[5/4. ௪௮/2 த. அசுவிணி ] 

அசுவினிகுமாரரசம் ௪5ப1்6ப/7722.- 
725217), பெ.(ஈ.) ஆயுள்வேத முறைப்படி 
அணியம் செய்து, தோல்தொடர்பிலான 
நோய்கட்குக் கொடுக்கப்படும், ஒரு வகை 
மாத்திரை; 8 (470 ௦7 றர! 60௮60 ௮800010110 
(௦ 16 நாரா௦10165 ௦7 பெபாங௨0௨ ௨0 
0165011060 100 ௨5௮] ௦01815 
(சா.அக.). 

[5/4 சக்ற்ப்/ யாகு னத... அசவிணி 
கு.மாரரசசம்.] 

அசுவினிதேவர் 22பா/7/0202- பெ.(ஈ.) 
வானவா் மருத்துவர்: ரர ஈஃ2 0005 18௦ 
21௭6 இர17510186 674 1618, 95 (கா 
8. 
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[அசுவினி 4 மபர்] 

[5/7 ௪-7 2 த. அசுவினி] 

தேய்வு தேவு தேவன் 25 272௪ 

அசுவேதம் ௪3பா22௧77, பெ.(ஈ.) வியர்வை 
யின்மை; 8பழ0ா25560 524௦ (சா.அக.). 

அசுனம் ௪5), பெ.(ஈ.) வெள்ளுள்ளி 
(பரி.அக.): 92111௦. 

த.வ. பூண்டு. 

[5/0 /220722த. அசனம்] 

அசுனி ௪2/௮; பெ.(ஈ.) அனிச்சை மரம்; 166, 

வ்்ர6-1௦வல60 /ப51106 ௩௦, 0௪௦௮ ப5 

௦/5 (சா.அக.). 

அசூசம் ௪548௮7, பெ.(.) 1. மாதவிலக்கு; 

ஈனா பல். 2. மாசு; பாவா 655 

08 ஏவ! (சா.அக.). 

த.வ. கொளை, கொணக்கு. 

[5/1 220522. ௮௬௮௪ம்] 

அசூசி ௪545; பெ.(1.) அசூசம் பார்க்க; 56௦ 
5/64/77 (சா.அக.). 

த.வ. தூய்மைக்கேடு, மாசு. 

[5/6 ௪-5ப00த. அகி] 

அசூசை ௪5/௮ பெ.(॥.) பொறாமை (இ.வ.); 

து, 

[5/4 ௪22 த. அகூசை.] 

அசூதி! ௪38௦4 பெ.(ஈ.) மலடி (வின்.); 919111௦ 
லா. 

[5/4 ௪-5 த... அகுதி/ 

அளசூதி” ௪2824 பெ.(ஈ.) 1. பெறாமை; ஈ௦- 
மா௦0ப௦்/௦. 2. அம்மை; 8௮] 00%, %/277/0/௪ 

(சா.அக.). 

[5/0 ௮-ப1த.. அகூ.தி/ 

அரசூதிகம் ௪5029௮, பெ.(॥.) மலடு; 
௦9116685 (25 ர 8 ௩/௦௱௮) (சா.அக.). 

[5. ௪-5 ஸரி422த. அகு.திகம்/ 

அளசூதிசரதி ௪5௪0 பெ.(1.) மலடி; 8 

லா ௭௦ ர000/5 010 வா்ர்௦பர் ராறு 

௦ா௦ப0ார 1௦00 ௨ ரில் அ மாசா ஙா 
(சா. அக... 

[570 2-547-047202த... அகுதிசரதி] 

அசூயாபரன் ௪522௮௪ பெ.(1.) பொறாமை 
கொண்டவன்; ௨॥௱ு/௦ப8 றா, 162/௦ ப5 

0௦5௦. 

[580். 25்:2,0௮/௮2த. அகுயாபரன்.] 

அசூயை சமன் பெ...) பொறாமை (மச்சபு. 

மன்வந்தர 22); ஊர, 11௦27800௦6, 165/0 ப௫. 

த.வ. அமுக்காறு. 

54. ௮500/22த. அகுமைப] 

அசூர ௪3ம்; பெ.(॥.) உடனிருக்கை (சமூகம்) 
(.1.ட.);;) ா668ா06, 85 0ர 9 0680 ॥ 

பெ1௦ந் 

த.வ. குமுகம். 

[ 0. ப2ப2த. அசூர] 

அசூர்வாசலட்டவணை ௪522௪௪/2-0/20௮ 
பெ.) அண்மனைக் கணக்கு 091209 2000பா(6. 

அஞர் வாசலட்ட வணையிற் பிரவேசச் 
செல்லை மூதி (௪7 சள. னஃ). 175) 

அசூரி ௪5ம் பெ.(॥.) பெரிய அம்மைநோய்; 
5௱௮!-00௦. 

[54ம் 77௪௭50472 த. அகசூரி] 

அசேசசம் ௪-225௯77, பெ.(॥.) எல்லாம்; 81, 

வுரு்ரா0, 85 பார ௦பர் ௦0௦050/௦ப80655. 

அசேகோத்திரத்து அசே சூத்திரத்தில் £ 
(6ீ....../ 94]. 

[561. 2-5௪5௮ 2 த. அசேசம்./ 

அசேேதனம் 2-5204/7௮/77, பெ.(ஈ.) 
அறிவில்லாதது (சித். சிகா. 21, 2); 214 ஈர்ர்ள் 

18 15௨51016), 'கர௦பர் 0௦516/௦ப8ா௨55. 

த.வ. அறிவிலி. 

[5 ௮-௦2/௮7௪ 2 த. அசேதனம்.] 

அசேதனி ௪2522௮ பெ.(॥.) மயக்கத்தை 
விளைவிக்கும் பொருள்; 9 5ப51௮ா௦6 191 

0ா௦0ப௦65 1055 ௦1 58018 ௦ [ா5௨151110,, 
177250960௦ (சா.அக.). 

[5/0 2-02/2722௧. அமசதகரி/ 
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அசேவகவாதம் ௪28௪7௪22௭7, பெ.(.) 

உடலிலுண்டாம் ஊதைப்பிடிப்பு நோய்வகை 

௩.) ௨00 ௦7 வார்டு 1 16 60௦ஞ். 

[5/1 ௪-௪2/(2 02/22. அசேவகவாதம்.] 

அசைகை ௪5௪9௮) பெ.(1.) பொறாமை (வின்.): 
ஓரு 

[5/0 ௪5022 த. சைகை. 

அசைதன்னியம் ௪5௪௪௪௱ஈந்சா, பெ.(ஈ.) 
1. அறியாமை; 1901லா06. 2. அறிவுக்குருடு; 
௦10655 ௦409 10 லார் ௦7 கா50௦௱. 
3. மெய்ப்பொருளறிவின்மை; 8056086 ௦ 
ஈவார் ௦7 910௦5001௦4 ௦௧16006 ௦ 
4150௦ (சா.அக.). 

[5ம் 2-௦௪4௮1)/௪ 2 த. அசைதன்னி௰ம்.] 

அசைவம் ௪5௭௫௪, பெ.(ஈ.) இறைச்சி, மீன் 
முதலியவற்றை உணவில் சேர்த்துக் 
கொள்ளும் முறை; (18 1000) ஈ௨௨ 8ம் 116. 
6 080106 ௦1 681410 694 8ஈ0 161. 
திருமணத்திற்குப் பின் அசைவ உணபேற்கப் 
பழலக கொண்டான் (௨.௨. 

த.வ. புலவுண்டி, 

புல்லுணவம், புலவுணவம். 

புலவுணா, புலவூண், 

[5/ம் ௪-௪ 2 த. அசையும்] 

சிவ சிவம் 2 56. 58/௮. 

அசோகம்! ௪5௦9௪ஈ, பெ.(ஈ.) 4, இதளியம் 
(பாதரசம்); பேரு. 2. திமிசுமரம்: ௨௮51 
பாவ் 18௦. 

[5/4 ௪2௦௪2 த. அசோக்] 
அசோகம்” ௪௨௦9௮7 பெ.(ஈ.) கவலையின்மை 

(தஞ்சைவா. 11.); 1660௦௫ 11௦௫ 5௦. 
[5/1. 250/2 த. அசோகம். ] 

அசோகம்” ௪5௫2, பெ.(ஈ.) 1. அகத்தி: 
ச.0850/௨5 ஒிலார், 5295௮7/2 91௭017௦012 ௮125 
௦0/௪ ோாரி௦7௮. 2. மருதமரம்; &ருபா௮ 
66; 10060 நால்லா, 7௭௫/2 ௮/௮7/2 
585 7௨௨௦55. 

[5/1 ௪5/25 த. அசோகம். ] 

அசோகி 

அசோகரோகினி ௪5௦72-27/ பெ.(ஈ.) 

கடுகுரோகினி; 6625 1௦௦1; 01204 /7/வ//57௪ 
[72/௦0௦7ப6 77/92 2185 0/௦70/71/2௮ 61170௮. 

நேபாளத்தில் விமளயும் மருற்துர்பூட' 
(சா.அக.). 

அசோகவனம் ௪5272-27௮77 பெ.(ஈ.) 
இராவணனுடைய பூந்தோட்டம் (இராமநா. சுந். 
6.); ₹2/272 59 01695 பா6 081081. 

[அசோக (ம்) வனம், ] 

[5/. ௪302த.. அசோகம், ] 

அசோகவனிகை ௪3692-௦௪9௮' பெ.(ஈ.) 
1. அசோகவனம் பார்க்க; 8586 ௪2மர2- 
27/77. 2. அசோகமரச்சோலை; 9 0006 014 ௮ 
25018 1166. 

[ அசோகம்) -வணிகை,] 

/5/4. ௪204-2௧. அசோகம்] 
வனம் 2 56. 20௮ 2 ளா! த. வனிகை. 

அசோகவாசவாடை ௪5௦92-0:24-0:22௮ 
பெ.(.) புனுகு; ௮ றகாரீபரா6 100 (௨ லாவ 
ஷ் ௦716 ன 0216-01 (சா.அக.). 

அசோகன் ௪2௦7௮ பெ.(1.) 1. அருகன்; இ, 
(௦ வர (6௨ ௪2/௪ 166 15 5௮0160. 
2. மோரிய வரசருளொருவன்: ஈ9௱௨6 ௦7 1௦ 
14 பருக ஊாறனா ௦ 185ப60 16 ௨01015 
பெளொர்டு 06 ற்ற! ௮00 2௮01௦௦ ௦7 
பப 272-231 ௨.௦. 

அசோகாட்டமி 250/7 பெ.(.) ஒரு 
நோன்புநாள்: 101 (1 ௦7 115௦ ௦11911 
1௦/94 ௦7 ௦வ/பக௱. 85 (05 ஷெ ரா 
ரோ வா ர்ரீபது/௦ா ௦ 10௨௦ 2504 0ப05 
பரப் ௮ நர 10 பொக ௮ 80௦. 

[5ம் ௪20/௪ *25/477/2த. அசோகரட்டமி] 
அசோகாதிதம் 22092012௮7, பெ.(ஈ.) 

சிவதுளசி; 8 1/0 ௦7 695] 5297௪0 (௦ 5ந்கர 
(சா.அக.). 

அசோகி ௪599/ பெ.(ஈ.) சீவக மூலி: ௮ 1/௦ ௦4 
லாம் ஈள்கா 00604௨௮ மேவ 019 1101௦௮ 
(சா.அக.). 
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அசோகு! ௪20ரப, பெ.(ஈ.) நலம் (பொதி. நி); 

1௨௮114, ௨95௦. 

[5/1. 2-504௪ 2 ௬. அசோகு... 

அசோகு” ௪50980) பெ.(11.) மரவகை: | 
351-166. 

த.வ. செயாலமரம். 

[5/5 ௪2242 5: த. அசோகு. 

அசோகை ௪2028௮ பெ.(1.) சவுரிப்பூண்டு; ௮ 

௦2௦008 0680 £60 ர்ப!(6 (சா.அக.). 

அசோடகத்தி 25224410/ பெ. (ஈ.) 

செவ்வகத்தி; 8 160 8060165 ௦7 ௮0247 116௦, 

00/0/7//௪ 0000//16௮ (சா..அக.). 

அசோதை ௪52௦; பெ.(ஈ.) கண்ணபெருமானை 
வளர்த்த தாய் (திவ. பெரியாழ். 1, 2, 1.); 22 

1௦5121 ரா௦்௭. 

[9ம் 220022 த. அசோை./ 

அசோரிதம் ௪2279277, பெ.(॥.) வால்மிளகு; 121 

06006, பேட் (சா.அக.). 

அசோலம் ௪23/2/77, பெ.(॥.) தேற்றாபரம்; 14/21௮- 
ஸலொர்ா0 ரபர் 126, 017705 170121௦07௮ 

(சா.அக.). 

அசோனம் ௪5௦7௮7, பெ.(॥.) அசோணம் 
பார்க்க; 566 ௮52/72/77 (சா.அக.). 

அசெ_ளக்கியம் ௪-செபவ்ற்கா, பெ.(॥.) 

நலக்குறை; 11655, 810655. 

த.வ. நலிவு, நலக்கேடு. 

[5/௩ ௪-0) 2 த. அசெசாக்கியாம்./ 

அசெளகரியம்" ௪-2௪ப9கற்சா பெ.(॥.) 
1. வாய்ப் பில்லாமை; !801% ௦7 ௦00௦1பா(நு. 

2. நலமின்மை (இ.வ.); '8௮ார் ௦7 ௦௦ஈரீமார், 

பாரி 5. 

த.வ. நலிவு. 

[5/௩ ௮-௪௮ப/0)/௪ 5 த. அசெனக்கியம்.] 

அசெ_ளகரியம்” ச2சபசஞ்சா, பெ.(ஈ.) 
தொல்லை; 01/8804/201௮06. கரீட்டுக்கு கூத்த 
பநிர்சையாக இருப்பதில், செசாகாிபங்களுபம் 

உண்டு) அசெளகரிபங்கருநம் உண்டு. 

அஞ்சலோமசம் 

த.வ. நலி, ஏந்தின்மை.. 

[5/0 2-௪௮ப:2 2 த. அசெளகரியம்,] 

அஞ்சநம் ௪௫௮7௮7 பெ.(.) அஞ்சனம் பார்க்க; 

566 ௮/7277477 (சா.அக.). 

[5/7 அச 2 த.அஞ்சநம், ] 

அஞ்சபாடாணம் ௪2௦2227௮77, பெ.(.) 

பிறவிநஞ்சு வகை (பரி. ௮க.); 9 ௱ாராளாவ! 
0௦1501. 

[5/1 2272025222. அஞ்ச பாடாண்] 

அஞ்சபாதம்' ௮852222277, பெ.(1.) 1. (அன்னம்) 
புள்ளின் அடி; 1௦01 01 16 5/8. 2. புள்ளடிக் 

குறி; 02 ௱2. 

/அஞ்ச(00)-பாதம்.] 
5௩ ௮775௪2 ௧. அஞ்சும்). ] 

2 பதிபதில. பதி 2 பக.ம்ஃ பாதம். 0202. 

அஞ்சபாதம்* சச, பெ.(ஈ.) 
சாதிலிங்கம்; 015ப[0[216 ௦ [60 5ப[றஈ216 ௦7 

௱ஊ௦ரர ௦ பொல்லா (சா.௮க.). 

அஞ்சம்' ௪௫௭௭, பெ.(ஈ.) 1. வெள்ளையெருது: 
விட ப. 2. உயிர்வளி: ௧72727, 006 ௦7 1௦ 

11௮] 215 ௦7 1௦ 6௦7, 

[54ம் /9/7754 2 த. அர்ச்] 

அஞ்சம்” ௪௫௮7), பெ.(.) 1. துறவறம் நான்கனுள் 
ஒன்று; 400 ௦7 ௮50௦14௦015. “குடீசகம் பகூதக 
பாகர் (ஞ.க. ரான. 2, 2. மறைமொழி வகை; 
ர௮ா5௨ ௱வார்்க. “தாயத்திரியதனி திக 
மஞ்சமா மந்திரம் (காஞ்சிப்ப, திர௧, 28. 

[5ம் 9௮7.௪ 2 த. அளுசாம்/ 

அஞ்சம்” ௮, பெ.(11.) உரிமைப் பங்கு; 826, 
0௦1107. 

[57ம் ௮77525 க. அஞ்சம்/ 

அஞ்சம்” ௪௫௮), பெ.(ஈ.) 1. அன்னப்பறவை, 640 
080906 ௦14 85உ0காி0 ௩21 7௦ ௱!!6, 

2. அசபை பார்க்க; 866 25௪0(சா.அக.). 

[5/ம் 747752 2 த. அஞ்சும்] 

அஞ்சலோமசம் ௪/4௪-/277௪.3௮77, பெ.(॥.) 
அன்ன பேதி; 91௪௦ 1170), ௦ 5ப[ற௮16 (சா. 

அ௧.). 
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அஞ்சன்" ௮௪, பெ.(.) 1. காமன் (மன்மதன்); 
4௪1. 2. திருமால்; 1//9 ப. 3. பொறாமை 
யில்லாதவன்; ௦16 ௦ 15 ஈ௦4 காங ப5. 

[அஞ்சனம் 4 கல் - செந்தூரம். 

[5/0 ௮0௮7௮2 ௧. அஞ்சன(ம்).] 

ட குல் ? கல். சிந்தூரம் 2 செற்தூரம், 4. தலைவன்: ௦6801 ௦014 ஊராாா௦௨ ர டட ல் வர ப தக்கன பால் 5. வள்ளன்மையுடைய அரசன்: ஈபாாரி௦ர | அஞ்சனக்கலபறபம் உ” த ள் 17? ட (49. 6. பரம்பொருள்; 076 5பறாஊா6 65100. ணப பபற. வாமை. நர யுக்தா, 7 ம ர டு காய்ச்சல், இருமல், தோல்நோய் முதலிய 
ம நடு 2. அஞ்சன்] வற்றிற்குக் கொடுக்கும் வெண்மையாகவும், அஞ்சன அரச பெ.(॥.) 1. நால்வகைத் சுவையற்றதாகவும் இருக்கும் பொடி (பற்பம்); துறவியாரகளுள் கடுமையான நோன்பு ர வெ060 வாராரு 0௨02௨0 ௮0௦00170 (௦ மேற்கொண்டு, தூயவிடங்களில் த்தல் 1௱ரி றா6010வ| 50180௦6 810 ா௨501060 10 ஒருவகைத் துறவி ; ௮ 0 ௦4 85011௦. ம் 6 20 05 ௦74௨௮! ௦௦1௮16 உபச "சீரஞ்சன் கமண்டலம்” (சூத. ஞான. 6, 7). ் 25 1927, ௦௦5பா!/0ஈ, 8/4 0166252௦ ௮0 2. நானமுகன (சூத. எக்கிய “-2- பிரம். 2, 15); 50 ௦. ஸரிர்(6 ஈ ௦01௦ பா ௮௭௦ ஈகலகு, ஈஉ௮யிட 

ணக்கம் ட் பனு ஆதித்தவரில் டபக் வட ஈ ர்ா6ீ வா் 015800௦586 ௮ 085, 
(காம்பு, ஆதவர்சிறப். 2); ௨ படு கிபி 00/0ப77 (சா.அக.). [685819 11௨ 8பா, ௦006 ஈர 10 ள் 
((//20552/172/ 0.1. [அஞ்சனம் 4 கல் 4 புற்பம்] 

[5/4 8௮75௪5 த. அஞ்சன்.] [541. ௪௪-த. அஞ்சனம்.] 
அஞ்சனக்கல்" 2//27-/0௮/ பெ.(ஈ.) [5/1 ம்/7-/777272த.. பார். 

கருநிமிளை (மூ.அ.); 5ப|ஜஈபாஜ் ௦ வாராரு. | அஞ்சனக்கலிக்கம் 2/3/:4,04-/-44/440/77 ப190% 015௱பரர், ப960 86 ௮ ௦௦ //பா. 95 ௮ பெ.(ஈ.) 1 கண்ணிலிடும் மருந்து; 8 ஈச ஸ௱ுப51016 1ஈ 6 ௭௦/6. ௦ ரொ௦/6 169௪0801௨. 2. கண்ணுக்கிடும் மை; த.வ. நீலாஞ்சனக்கல். ௦நபா. 3. மந்திரப் பொருளைக் காட்டும் [அஞ்சனம் * கல்.] மந்திர மை (வின்); ஈ௨01௦ 61௮௦1 டர் 
[9/4 சனக ள்! [படட60 0௦ 11௨ ஸ/௦5 ௦ வ௱5 ௦7 வா௦ ண் ட்டப்ப 1575 1௦ 016000 கருக்ாடு (௦54. பு ஆத் 

் (ல் லப [அஞ்சனம் 4 கலிக்கம்/ அஞ்சனக்கல்செந்தூரம் ௪௮௪௪-௨௮. தகன உ 26/700/2/77, பெ.(ஈ.) *, தோல்நோய், ணன் அன் ட படு 

பயன்படுத்தப்படுவதும் கிச்சிலிப் பழ நிறமும், 
களிம்பு சுவையுமுடைய ஒருவகைச் சிவப்பு 
மருந்துப் பொடி; 175 5ப1017106 ௦7 வஎங்றா௦ரு 
வம் உவ! பபர் ஈகி 6 ொ௦பார் ௦7 
௦006: 5ப10பாஒ(*50 ய்ய த எ 
5ப/0ர்ய பா. ௮ 31/102ர், ப560 1ஈ 5184 
0185682865 3/0 ஈர116 
ரபாகர 1௦. 2. துரிசுச் 

அஞ்சனக்காரன் //272-/- ௮௮ பெ.(ஈ.) 
1. மந்திர மையிடுவோன்: 00 பான, 50௦6௪ 
4/௦ ப665 16 8910 61806 றார், 
அஞ்சனக் காரன் முதுகில் வஞ்சணைக் 
காரன் ஏறினான்.” ௮. கண்ணுக்குக் 
கலிக்கமிட்டு நோய்களைக் குணப்படுத்து 9116011015, வோன்: ௦6 வு போ65 01869565 3 செந்தூரம்; 

0060 160-௦05 ௦14 606 பர்ர௦! 6021௨0 ட வர்ம தடு (சா.௮௧.). 552௭௱8௦0 40 0௦4 ஈ ரி கவி! (அஞ்சனம்-காரன்.. 50800௦ (சா.அக.). 
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[5/0 ௪22. அஞ்சனம்] 

௧௫2 காரன் - வைமுதல் அண்பாற் பெயரீறு, 

அஞ்சனக்கோல் ௪௪72-2) பெ.(ஈ.) 

கண்ணுக்கு மைதீட்டுங் கோல்; 0௨௦! 1௦ நர் 

(௨ /518511௪5 சர்ர் ௦டுர்ப௱. அஞ்சனக் 

கோபி ஊாரற்றா நாகம் (௦/௯. 799.4]. 

[அஞ்சன் 4 கோல்..] 

[5/0 20௮722 த. அஞ்சனம்] 

குல் 5” (கொல்) 2 கோரல். 

அஞ்சனகுமாரி ௪௪7௪-6127 பெ.(ஈ.) 

சிமிட்டி; 611427 ௮0016, 0ப2ப/77/5 0௦/௦0)0/7/5 

(சா. அக.). 

அஞ்சனகேசி ௪௮2-425) பெ.(.) ஒரு ஏறண 

(தருக்க) நூல் (யாப். வி.பக். 540.); ௮ 12815௦ 

௦ (௦016. 

[5ம் ௮72 /2342:த. அஞ்சன கேசி] 

அஞ்சனச்சலாகை ௪4௮72-0-2௮29௮2 பெ.(1.) 

கூர் மழுங்கியதாகவும், இரு முனைகளுடைய 

தாகவும், எட்டு அங்குல நீளமுள்ளதாகவும் 

இருக்கும். மருந்துக்குத் தக்கபடி, வெவ்வேறு 

மாழைகளைக் கொண்டு செய்யப்படும் 

கண்ணில் மருந்து தீட்டப் பயன்படுத்தும் 

பொன், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, சிலை 

முதலியவற்றால் செய்த, ஒரு நீளமான தடித்த 

கம்பியைப் போன்ற கருவி; 8 |ஈ உபா! 66 

2 றா௦0௨ ப560 நு ஈ811/6 000105 10 

200) ஞூ6-5௮14/6. 1 15 ௧06 01 9016, 

ஓ]. ௦ ௦ 51௦06, ௮0௦010119 1௦ 16 [40 

௦160101125, 1௦ 66 ப560. |1[5 ௨ 1/0 1௦0 

௦7 ௮0௦பர் ஊரார் 11௦5 லார் பாம் ௪4 06 

ஒராவா(/65 (சா. அக.). 

[அஞ்சனம் -௪வாகை,] 

[66% ௮௮7௮2:த. அமா்சனம்./ 

சன் 2 சமை சவாகை. 

அஞ்சனப்படம் 

அஞ்சனத்தார் சந்சாகாசு பெ...) 

விளைச்சலை மபதிப்பிடுவோன்் (ஈ.1.); 

ஓஒ5ா210 ௦ ௮00215 ௦7 நா௦0ப௦௨. 

(0. ௮702/7202/2த. அஞ்சனத்தார./ 

அஞ்சனத்திரவியம் ௪27௪-ப்/2யம/:௮/7, 

பெ.(1.) ஐங்கோல நெய்மம்; 8 ரா6£0/02160 

சாங் ா2௦0/௦௮ றக பர்்பக, 

ாஜ8௨௦ 1௦ ௦ பிகார் வரர; 5௪09௨ - 

(௨2/60 ய் ([10617-07214/௪ 20006/52 

40/3௪ (சா.௮க.). 

த.வ. ஐங்கோலம்.. 

அஞ்சன நாமிகாவர்த்தமம் ௪/4/௪௪/7277/42- 

,௮ா22/77௮77, பெ.(॥.) இமைகளின் நடு 

விலாவது முனைகளிலாவது குருதியைக் 

கக்கும், சிவந்த கட்டிகளை எழுப்பி, 

நமைச்சலையும், வலியையும் உண்டாக்கும் ஒரு 

வகைக் கண்ணோய்; 8॥ ௩/௨ 015685 

ஈான!(60 0 6 ரான் ௦7 உரக! 1(பா௦பாக ॥ 

(6 ௦௨6 0 94 16 ௨0065 ௦01 16 ௪/0, 

௦9ப வா ாரிா௱21௦ ௮௦ ஐவ, ௦0௮௦ 

202110171- (சா. அக.). 

த.வ. கருங்கண் கட்டி. 

அஞ்சன நிதானம் ௪4272-/2௮), பெ.(.) 

சுண்ணுக்கிடும் மையை பற்றி ஒர் ஆயுள் வேத 

நூல்; ௮ 1122156 ௦ ௦௦௦007 000160 

(சா.அக.). 

த.வ. மைநூல். 

(5/4 ௮20272 க. அற்சனற்தானாம்] 

அஞ்சனப்படம் ௪2௮-௦-022௪77 பெ.(॥.) 

கரியால் ஒவியம் வரையப்பட்ட படத்துணி 

(பஞ்சதசப்பிர. 2.); 0௦14 ௦ஈ வ்/௦/ ௨ ரி பாட 15 

பாஷ் வர்ர 2௦௦௮. 

த.வ. கரி ஒவியத் துணி. 

[ஆஞ்சனம் 4 படம்] 

[9/5 ௮7௪ 2 த. அஞ்சனம்] 

பட்டம் 2 படம். 



அஞ்சனப்பாடாணம் 

அஞ்சனப்பாடாணம் ௪௮௪௪-0-02072147, 
பெ.(॥.) 1. தமிழ் மருத்துவத்தில் சொல்லியுள்ள 

முப்பத்திரண்டு நஞ்சுள் ஒன்று, பொற்றொட்டி 

நஞ்சு உருவாக்குங் கால், அடியில் நிற்கும் கசடு, 
மருத்துவத்திற்கு உதவுவது (போகம் 7000); 
20001010 1௦ 116 191! 60/0௮! 801006, ௦06 

௦ 6 (ரு 14௦ [80௦5 ௦7 001605: 06 ௦ 17௨ 

௱௱ எவ! 018015 1௦யா0 85 3 5ஊ௱ார் ௮4 6 

௦௦1100 11 16 மா6றரவாக!10 ௦1 ௨௦1 
0௦60 1॥ ௨ 0010 465561. 2. நீலாஞ்சன நஞ்சு: 
018000 ப5 0௦00௦பா0 ௦4 5பற௭6 ௦7 வாரு. 
3. கல்லீயம்; 8 1/0 ௦4 லா 1680, ஐலயர்கா 
(சா.அக.). 

த.வ. கடுங்கசடு நஞ்சு. 

[5/.௮272-0292022த. அஞ்சனபாடாணாம்] 

அஞ்சனம்' ௪௫20௭, பெ.(ஈ.) 1. அஞ்சனகேசி 
(யாப். வி. பக். 540) பார்க்க: 86௦ ௮/42/72-(24 
2. அவுரி (வை. மூ); 11010௦. 3. சலவைக்கல் (5) 
௮6. 

[54ம் ௪ரனாச௪ 2: ௧. அஞ்சனம்] 

அஞ்சனம்” ௪2௮, பெ.(ஈ.) 1. மேற்பூச்சு 
மருந்து; 8 8811-5010 சம்சா ௦88140 
௦4 181 5ப0518௭௦68 ஈ(%௨௦ மார [210] 
801046 றாரா௦ர016 ௦ ப0-பா0 பார்பரா. 
2. மறைபொருளைக் காட்டும் மை; 8 ௭01௦ 
01901 வாம் ப$60 10 110100 ௦0% ௦௦0௦௦௨௮1௨0 
௦ 18067 1685பால5 ௦ ப்ர்ா05. 3. மை 
மாயக்கலை; 9916 எரு பவா ப0ப6ா(5. 
1. கருவைக் கொண்டு செய்யப்பெறும் மை: 
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பார்பர் றாகறகாக 1௦ ௭0௦. 

5. கருமாக்கல்; 8 08/0157 01ப6-001பா60 

5100௦, 5பறர்பாஜ் ௦14 வாராரு. 6. நீலத் 

தோற்றமுள்ள மலை; 61ப€ ரா௦பா$வா, 85 

(6 14//94/15. 7. இருள்; 0கொ௨55. 

8. சண்பகம்; 0௮094, /4/௦//௪ 00௮7102084. 

9. இமைகளில் எரிச்சல், குத்தல், வலி 

இவற்றுடன் கூடிய, சிறிய, மென்மையான 

செந்நிறக் கட்டியை எழுப்பும் ஒருவகைக் 

கண்ணோய்; 8 5௱௮॥, 5044, 600061-001௦பா௨0 

ப51ப16 ௨006௮0 ௦ 11௨ ௫6-10 8௮௭0 

91180060 வா1 நபார்டு ௨௱ூு றா 

58158401 வா 8 514047 றவ; ௮ 5602060ப5 

051017 8 6/0, 2/20௮௦ ௮0௪௦11௮. 

த.வ. கரும் மை. 

[5/0 சச 2: க. அஞ்சனம்] 

அஞ்சனமாலி ௪ந௨க-21 பெ.(ஈ.) 

மந்திரக்கலை செய்வோர் பயன் 

கொள்வதற்குரிய கருநாய்; ௮ 018014 0௦0 100 

18 ௫65 பாடுபமாம் 816 மா62€0 ௮10 ப560 

1 800060 (சா. ௮௧.). 

அஞ்சனமிடல் ௪௫27௮/௪௪! தொ. பெ.(/01.ஈ.) 

1. கண்ணிற்கு மையெழுதுகை; றவ 601௮01 
ொ9௱ா* ௦0 ௫6-05 (நூ ஙா. 
2. கலிக்கமிடுகை; ௮00149 ௨ பாலா ஸ/6- 

59146 (சா.அ௮க.). 

/ அஞ்சனம் - இடல்] 

[5/0 ௮௮௪ க. அஞ்சனம், ர 

இட இடல், 

அஞ்சனலா ௪2௮2 பெ. (ஈ.) 1. கருங்காக் 
கணம்; ௱ 5561-5861 ௦6606. 
2. கருங்குவளை (நீலோற்பலம்): 61ப௦ 
பல (மிட, 

[571 0௮௮25. அர$்சனலா.] 

அஞ்சனவண்ணம் 2/)2/2-0274/77, பெ.(1.) 
மை வண்ணம்; 01௮0 ௦01௦பா 111: ப்ள ௮ 
பாப் (சா.௮க.). 



அஞ்சனவண்ணன் 

[அஞ்சனம்] 4 வண்ணம். ] 

[5/1 ௪௮௪2 த. அஞ்சனம்.] 

22/72 ௮ல் 2 ௮ண்ரமம். 

அஞ்சனவண்ணன் ௯272-ட௮77௪௦ பெ.(ஈ.) 
திருமால் (சிலப் 6, 47); 777௮1 (1/7) 85 

0௮1%-0௦ற0/ல04௦00௨60. 

[அகுந்சனா(மம்) 4 வன்வரான்.] 

[5/ம். ௮௮7௮2. அஞ்சனம்) ] 

ள் 2 வண்மைம்2 அண்னாசர். 

அஞ்சனவர்ணம் ௪272-௮௮, பெ.(ஈ.) 

அஞ்சனவண்ணம் பார்க்க; 56௦6 ௮0௪/௮- 

/27/7/72777 (சா. அக... 

[ அஞ்சனம்) - வாரணம். ] 

[5/6 ௪௪2 த. அசனம்] 

2207-2 அண்ணாம் 251. 2174, 

அஞ்சனவர்த்தி ௪௫௪2-௮ பெ.(॥.) 

கண்ணோய்களில் கண்ணுக்கு இழைத்து 

இடப்பெறும் ஒரு மருந்துக் குளிகை; 9 

ரா6€ர/ ல! றர! ப5€0 ற ச/6-01562565 95 லா 

ஒவ! 8001/091/௦ (சா.அக.). 

[51ம் 2௮௪ * பரமரி)2த. அஞ்சனவர்த்தி ப 

அஞ்சனவித்தை ௪௪௪-112) பெ.(ஈ.) 

மையிட்டுப் பார்த்து நிலத்துள் மறைந்து 

கிடக்கும் பொருள்களைக் கண்டறியும் கலை; 

116 81 ௦8 0/50௦ங10 ரர் 625பா6 ௦ 

௦1 பட 51௮௦65 பா 11௨ 9௦பா0் கர் 

6 ற ௦ ௩௭௦/௦ ளார் (சா.அக.). 

[5/5 கடனைச் * பரச. அஞ்சன வித்தை. / 

அஞ்சனவுருவன் ௪272-1-ப7பம௪0 பெ.(.) 

திருமால்; 1/7. “அஞ்சன ருவின் றநது 
திறுத்தாங்கு "(புறநா 774) 

[அஞ்சனம்] - உருவாள்;] 
[$/ம் சற்ாசத. அஞ்சனம்] 

௪௫ ௮ உருவ ௮ உருவம் 2 உருவன்: 

அஞ்சனவெற்பு ௪௫சாச-வும பெ.(॥.) 
திருவேங்கடமலை (திவ். திருவாய். 8, 2, 8.); (2 

[பி ரரி6. 
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[அஞ்சனம்] - மிவுற் பப] 

[5/5 சனத. அஞ்சன(ம்)] 

அஞ்சனா" ௮௪3 பெ.(1.) பயிர் விளைநிலத்தி 
லுள்ள மதிப்பு (செங்கை); €511916 ௦ 

வா ௦1 16 ா௦௦்1€ ஊ௭௦பார ௮0 

/௮/ப6 ௦4 112 00௦05 81௨௭00 ௦ ௮ 1610. 

[ப. ௮7122/722 த. அஞ்சனா.] 

அஞ்சனா? சசரக பெ.(ஈ.) 1. மூக்கத்தாரி 
என்னும் ஒரு கடைச்சரக்கு; 1௦ ௨ 
௦82897 பு (॥௦-பா/மொரி60). 2. ஒரு 

வகைப் பல்லி; ௮ 0006511௦ 12810. 3. ஒரு பாம்பு; 

2 190 ப1௦ப5 5௭1. 4. மை; 9 0180% ளர் 

௦ ௦ ட1ப௱ 800120 ஒர் ௦ 16 ஞூ௦- 

௦௦0/5 0 16 06-05. 5. ஒரு மரம்; 8 1126. 

6. மை தீட்டல்; 16 801 ௦7 8009 ர்ச் 

௦ நிரலா!. 7. இறும்பூது காட்டும் மை; 9 

89/௦ பாணா (சா.அ௮க.). 

[54ம் ௮4௮7௮2 த. அஞ்சனா. 

அஞ்சனாட்சி ௪௮௮7௪/2 பெ.(1.) மைதீட்டிய 

கண்ணுடையாள்; ு௦ராவா ஈர 8 

61851165 024120 பரம் ௦௦டா/பா. 

த.வ. மை விழியாள். 

[5ம் சச * ௮2 த. அஞ்சனா“சி./ 

அஞ்சனாதார் ௪:௮72-/2; பெ.(॥.) விளை 
பயிரை மதிப்பிடுபவன் (0.0.); 8511 2107, 

டாவ52. 

த.வ. விலையீட்டாளர். 

[0 ௮702722275 த. அஞ்சனாதாா.]/ 

அஞ்சனாதி ௪௫௪2௭ பெ.(॥.) வெள்ளை 

நாயுருவி; 8 (6 5060165 ௦71 ॥ பக மயா, 

சிஜநரசாயபிஃ5 ௪50௨௪ (௮1/09) (சா.அக.). 

அஞ்சனாதிகை ௪௮7229 பெ.(.) ஒரு 

வகைப் பல்லி; 9 (0 ௦7 2810 (சா.அக.). 

அஞ்சனாதேவி ௮/9272272 பெ.(1.) நிலத்தின் 
அடியில் புதைந்துள்ள பொருள்களுக்குத் 

தலைவியான அரசி; 0000655 07 11295பா25 

1/0 பாேரொ௦பா0 (சா.அக.). 

[அஞ்சனா 4 தேரி] 



அஞ்சனாமிகை 

அஞ்சனாமிகை அசா, பெ.(ஈ.) 

கண்ணிமைகளின் வீக்கம்; 861110 ௦7 

6105 5/6 (சா.அக.). 

/ அஞ்சனா * மிகை.] 

மிகு மிகை வாக்கம். 

அஞ்சனாலா ௪சாச/4 பெ.(॥.) 1. கருங் 

குவளை; 8 61ப6 6918-1110 0௦ம606112 ௨125 

ர்ட்ா0/100௪ 516//218. 2. கருங்காக்கணம்; 01௦ 

11௦60 றாப5551-5௨1 ௦660, 0//௦//2 

161172162௦ (01௦2). 

அஞ்சனாவதி ௪௫22௦௪௦1 பெ.(ஈ.) வடகீழ்த் 

திசைப் பெண்யானை (வின்.3; ஈ௱6 ௦7 117௦ 

1உ௱வ/6 6081 ௦7 17௨ ஈ௦ா்-௨௮57, ௮16 

௦14 பேழ். 

[5/7 டினா த. ஆஞ்சாவகி] 

அஞ்சனி ௪௫௪ பெ.(ஈ.) 1. நாணற் புல்: ௮ 84561 
91855, 5௪0௦௦70௮7யா 8001௮16ப1.. 2. காயா 
அல்லது காசா; 0ஈ ௩௦௦௦ 1186, //௨71உ ஞா 
60/6. 3. கருங்குவளை; 61ப6-ம/௮1௨ா |(114, 
[2௦1716061/௪ ௨185 /ஷ்ராற/7௦0௮ 516//212. 
4. வறட்சுண்டி; 8 61116 றிலார்- 15101௦௦11௮ 
௦£௮016818 (சா. அக.). 

அஞ்சனிகா ௪/2 பெ.(ஈ.) 1. ஒரு வகைக் 
கரும் பல்லி; 8 (0 ௦7 0150% 2௮10. 2. ஒரு 
வகை நீலச் சுண்டெலி; 9 81௮] ப ு௦ப5௦ 
(சா.அக.). 

அஞ்சனை ௪௪௮ பெ.(ஈ.) 1. அனுமானுடைய 
தாய் (கம்பரா. நட்புக். 28): ஈ௮௱௨ ௦74 (05 
௱ஊ்ள ௦ சாபமாக 2. வடதிசைப் பெண் 
யானை (வின்.); ॥௨௱6 ௦4 (௨ *உ௱அ|6 
6160ரவார் ௦7 (6 ௦1, றகர் மர 
2271202ப/77௮.77. 

[5/1 ௮9௮25 த. அர்சனை. ] 
அஞ்சனைசாபிதா ௪நசட22௪ பெ.(ஈ.) 

புள்ளிக்கணக்கு (0.6.): 121௦ 9௦௦௦பார௦ லா 
85௧716 ௦7 (6 றா௦௮016 ௦ப1-(பாா ௦7 
51800110 0005. 
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[(.. ௮:௦472-/20/2-த. அஞ்சைசாிதா.] 

அஞ்சி-த்தல் ௪4, 4. செ.குன்றாவி.(51.) தலை 
வணங்குதல்; 1௦ 7[8னர௨ா06, 08/10. 
“ு$்தித்தம் சொற்ற பூசா படமாம் ” 
(காரு. திருகே. 28), 

[5ம் ௪7௦2 த. அஞ்சி-] 

அஞ்சிதபத்திரி ௪/௦௪-௪௪ பெ.(ஈ.) 
வளைந்த இலைகளுள்ள ஒருவகைத் தாமரை; 

9 101ப5 மூர் ௦பாங6௨0 (68/65 (சா.அக.). 

அஞ்சிதபதம் /2௦2௦௪, பெ.(ஈ.) 
குதிங்காலை யூன்றிப் பாதத்தை மேனோக்கி 
வைத்து நிற்கை (பரத. பாவ. 83); (//சற:௮) 
518000 காரம் 11௨ 6615 651400 ௦ 16 

91௦பா0 8௮0 6 1065 [51560 பற. 

[அஞ்சித- புதம்] 
[5/6 ௮70/2. ஆஞ்சிதமம்.] 

பகி2பதம் 25ம் 222௪ 

அஞ்சிதமுகம் ௪3/௭௦9௮, பெ.(ஈ.) வருத்த 
மாற்றாது இருதோண் மேற் றலைசாய்க்கை 
(வின்.); (1/2) £௦௦1/1ர0 ௦065 ௫680 ௦ 196 
510ப10615 *௦௱ லர் ௦௮, ௦06 ௦4 14. 
ஈுப08-/-ஸ்ாஷகா, 0.5. 

/அஞ்சித.ம் - மூகம்.] 

[5/1 ௪/௪ 2: ஐ. அஞ்சித்] 
[ முகம் 25/7. ரப/0௪.] 

அஞ்சீரகம் ௪௪9௮, பெ.(ஈ.) 1 அத்தி; 110 
66, 7/5 7௪0071055. 2. அத்திப் பழம்; 110 
£ய/((சா. அக.). 

அஞ்சீரம் ம்பம் பெ.(1.) அஞ்சீரகம் பார்க்க: 
566 ௮/ர/29௮/7 (சா.அக.). 

அஞ்சுகம்! ௪௫09௫7 பெ.(1.) மெல்லாடை: 106 
௦௦1. 

[5/1 ௮750௪2 த. அஞ்சுகம்] 

அஞ்சுகம்” ௮4/9௮, பெ.(॥.) ஈயக்கல் 
(சிலாவங்கம்); 3 5107௦ வாரா 1630 ௦ 
16௨0 ௦16: ௮060 [6௮0 ௦6 (சா.அக.). 

அஞ்சுமாலி ௮/0 ப7௮/. பெ...) கதிரவன்: [௨ 
5பா (சா.அக.). 



அஞ்சுமான் 

அஞ்சுமான சியாக பெ.(ஈ.) 1. பன்னிரு 
இனத்தவருளொருவன் (திவா.); 9 01ம் 
“658110 11௨ 5பா, 00௦ 07 151௦ 
ஈ8ஈம்௪. 2. சிவ தோன்றியங்களுளொன்று; 
௮ 8௦ 5௮77 50]0(பாட 1 சால எ1 
016 ௦1 28 2%29௮77௮7, 0. 3. கதிரவக் குல 
இளவரசன் (கூர்மபு. சூரிய. 43.3; ஈவா 0110௨ 

ாரா௦6 ௦7 16 50127 1206. 

[5/ம் வமாக * ௧. அஞ்சுமான்.] 

அஞ்சுமித்திரம் ௪-௮, பெ.(ஈ.) 
பஞ்சமித்திரம் பார்க்க; 856 ௦௪௪-77/11/277 

(சா.அக.). 

அஞ்சுமுத்திரைத்தகடு ௪4ப-ரபப்ர்-ட் 
22014 பெ.(1.) செப்புத்தாது செய்வதற்காகப் 

பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தி வந்ததோர் 

உயர்ந்த செப்புத்தகடு; 9 40 ௦7 றபா6, ராரா 

000067 1516 ப6௨0 10௦ 1௦ ௦01240 

வேெளாா60் 0000 11௦8 85 0000௭ ௮ 

(சா.அக.). 

அஞ்சுவாணத்தான் சிய-2ச2 பெ.(£.) 

நாகமணல்; 1680-0176 (சா. அக.). 

அஞ்சுவாணநிறத்தோன் ௪90/-ட௮௪- 
77/27/1077 பெ.(1.) அஞ்சுவாணத்தான் பார்க்க; 

566 ௮/9/-ப2/1041147 (சா.அக.). 

அஞ்சுளோநேமி ௪௫/77 பெ.(ஈ.) திமிசு 
அல்லது வேங்கை மரம்; 1481/௮0௭ா (1௦, 

0162710040 ப5 1275 பற/பர, ௮1/௮5 7௨/7 ௮/௪ 

7௦17727105 (சா.அக.). 

அஞ்ஞத்துவம் சரசர்பானா?, பெ.(ா.) 

அறியாமை (சிந்தா.நி.66.); $5ஹ11பவ। 

1917013106. 

[84ம் ஆச் 2 த. அருந்ருத்துவாம்.] 

அஞ்ஞவதைப்பரணி ௮/7௪02௦௮02-0௮/21 

பெ.(ஈ.) மறைமுடிவுப் பொருளாகத் 

தத்துவராயர் பாடிய பரணி நூல் (தக்கையாகப் 

பக். 153): 8 ௪௫2/ 00௨௱ ௦ 6௪௦27௪ 

௦5௦0௩ ந / ௮/௮. 

927. ௮09௪4 ப201௮/௮21த.. அருகதை 

டர] 
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அஞ்ஞன் ௪20 பெ.(.) அறிவில்லாதவன் 
(பிரபோத. 38, 1); 10௮1 0௨௭5௦௭. 

[5/4 ௪௪ 2 த. அஞ்னுன்.] 

அஞ்ஞாதசுகிருதம் ௪422:2-2பழர் பர, 
பெ.(ஈ.) தன்னை அறியாமல் வந்த நல்வினை 

(ரர் வசன. 381, வ்யா.); ராவ் பா௦௦ா5010ப5]3/ 

80131060. 

[50. 2-/72/24 2ப-722௧. அஞ்ஞாத 

சுகிருதம்.]/ 

அஞ்ஞாதம் ௪4722௮, பெ.(ஈ.) அறியப்படாதது; 

பகர் கர்ட் 15 ௦ வா (சா.௮க.). 

[5/7 ௪7212 2 த. அரு*்ஞாதபம்.] 

அஞ்ஞானத்தம்பம் ௪/722-0-02/774௮/, 

பெ.(ஈ.) குரல் நொந்து வாயினால் மூச்சுவிட்டு, 

நாவறண்டு, நெஞ்சுலருமோர் வகைத் 

தொண்டை நோய்; 9 0159956 211660 ட 1௦ 

9112014௦ ௦7 5 ௦௨, மாஜா ௦பா 

௨ ராபபர்், நோறக55 ௦4 11௨ 100ப6 ௨௮௭0 

௦௮1 மா 06றா௨55100 01 உ 0௦51 

(சா.அக.). 

த.ல. தொண்டைகடுப்பன். 

/5/ 2//72/22777,022:5._அமுந்மநாச் தம்பம்] 

அஞ்ஞானப்பாறை ௪7272-0-23:௮) பெ.(.) 

கருங்கல் பாறை; 150 0௮16 [00% (சா.அக.). 

/அருந்நான பாறை. 

[5ம் ௪72௪2 த. அஞ்சாம்] 

அஞ்ஞானம் ௪8௪௮77, பெ.(॥.) 1. அறியாமை; 

1ர௦வா௦6, இ$ா(பவ 100௦7வா௦௨. 

2. கிறித்துவத்திற்குப் புறச்சமயம் (கிறித்.); 
௦-5 சா 61101௦, 804150. 

[54 ௪222 த. அழுந்ஞானாம்/ 

அஞ்ஞானாசிரவம் ௪/572722/204/77, பெ.(ஈ.) 
அறிவின்மை (மேருமந். 98, உரை.); 5றரர*பவ! 

1900௮10௦௨6. 

டம் அிகாசா அகத. அர்கா ிரவம்./ 

அஞ்ஞானி ௪729 பெ.(.) 1. அறிவிலான்; 

௦650 வரர௦பர் 5றார(பக! 80௦௦16௨006. 



அஞ்ஞை 

“ஆங்கார வஞ்ஞாணிகளா மாணிடரு.ம் ” 
(பிரபுவிங, லை. 29). 2. புறச்சமயி (கிறித்.); 

௦0-௦4, 0808. 

[5/7 ௪727 2 த. அஞ்ஞாணி] 

அஞ்ஞை ௮௪/74) பெ.(1.) 1. அறிவிலான்: 190௦12 
0௦801. 2. கிடாய்; 6-0081*4, ஈவி]6 ௦7 1௦ 
81660. 

[54ம் ௪7௪ 2 த. அஞ்ஜை.] 

அஞன் ௪௪ பெ.(ஈ.) அறிவிலான் (திவா.); 
1௦4/௫ 06150. 

[5/4 2/2 த. அஞுஎன்.] 

அட்சக்கோடு 2/22/4020, பெ.(ஈ.) 
அட்சரேகை பார்க்க; 566 ௪/22-7227௮ 

[அட்ச கோடு] 

[5/01. ௮522த. அட்சும்.] 

அட்சகன்னம் ௪/௦-/சர௭ா, பெ.(ஈ.) 
நிலவுருண்டை கணிதவகை (வின்.); (26்௱ா்.) 
0ப௱ளம் ௦071 (8141ப0௨. 

[584. ௮௪-௪௪ 5 த. அட்சகன்னம். / 

அட்சச்சூலை ௪/0௪-௦-௦04/௮ பெ.(॥.) வெப்ப 
நோய் வகை (85); 8 10/0 ௦4 ரபி. 

[அட்ச-சூலை,] 

[5/ம். ௪45௪: த. அட்சம்).] 

சூல2கசூலை 2 51. 50ம/2. 

அட்சத்தி ௮/௦௪//; பெ.(ஈ.) திப்பிலி; 1௦09 0௦௦06, 
106 (பாயா (சா.க.). 

அட்சதரோகம் 2/0402-/02௮/77, பெ.(.) உகிர் 
சுற்றுண்டாகி உகரின் வேரைக் கெடுத்து, 

அந்த உகிர் விழுவதற்கு முன்னமே மறுஉகிரை 
முளைக்கச் செய்யும் ஒரு நோய்; ௮௭௱ 
ாரிற௱லி0 ௦7 (0௨ டுபிட6ப௨ ௦05 ௦4 ௨ 
110615 8476௦009 176 1௦௦1 ௦110 ௮, 5 
84 6005 பற 606 10௦ ரவி ௦6 (5 
51€0, வர்ர்ப௦வ (சா.அக.). 

த.வ. உகிர்சுற்றுநோய். 

[5/7 ௮௪ £0ெ௮-:த. அட்சதரோகம்.] 

122 அட்சதைவை-த்தல் 

அட்சதீபம் ௪/22-276௮/), பெ.(ஈ.) முருங்கை (பரி. 
அ௮௧.); ॥0156-12015॥ 112௦6. 

அட்சதூரம் ௪/௦௮-/07477, பெ.(1.) உலகின் சம 

கோட்டிலிருந்து வடக்கே அல்லது 

தெற்கேயுள்ள இடைவெளியின் அளவு (14. 
11211. 57.); 184/4ப16. 

த.வ. கிடைவரை அளவு. 

[5/4 ௮௪௪௦0722 த. அட்சதரரம்] 

அட்சதை ௪௮/2௪ பெ.(.) 1. மஞ்சள் கலந்த 
மங்கல அரிசி; பாடா௦வா ரொவ்5 ௦7 70௨ ராந்டீ0 

ங் பாற! ௦ 88ரீர௦ு ப5560் 1 
௦1601௦41௦ஈ ௦ மாக]. “42மல. ரட்சதை 
மறுகதிர் சொரிந்து" (பிரபோத. 11 42): 2. அரிசி 
(இ.வ.); 106. 

த.வ. பொலியரிசி, அறுகு அரிசி. 

/[5/5. 2-/௪02 5 த. அட்சனதை.] 

அட்சதைப்பொட்டு ௪/௦2௦௪-2௦/7ப, பெ.(ஈ.) 
நெற்றியிலிடும் பொட்டுவகை: 1பாா௦/௦ 02516. 
டி208௭60 ரிம் ௧௦௦௮] 00௦ங்ொ ௮0 10௪, 
ப560 1௦0 ஈட ௦ 1176 102280. 

[அட்சதை 4 பொட்டு] 

[5/0 2-2 3ட்சதை..] 

அட்சதைபோட்டுக்கொள்(ளு)-தல் 2/0204/ 
2௦//0/-4-40/, 16 செ.கு.வி.(.[.) வலிய 
தொரு வினையை மேற்கொள்ளுதல் (இ.வ.); (௦ 
௦பொர்கர்டு பா (௦ வார் 3 ௮௦. 

[அட்சதை 4 போட்டுக்கொள்(ூ)-.] 

[5/7. ௪-2 ௧. அட்சதை. / 

அட்சதைவை-த்தல் 4/2 4 செ.கு.வி. 
(2.1.) நற்செயல் அழைத்தற்் குறியாக மங்கல 
அரிசி கொடுத்தல்; 1௦ ரட் ப15 பாட்டா 
1௦6 ஈ௦0 டர் (பாரா ள/6 ௦ 5௮1௦0 895 ௮ 
511214௦ஈ 1௦ 9ப$01010ப5 ௦60165. 

த.வ. பொலியரிசிவை. 
[அட்சதை 4 வைட, / 
[5/0 ௪-2 5 ௧. அட்சதை.] 
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அட்சபாதன்" ௪/2௪-2222, பெ.(ஈ.) கவுதம 
முனி; பலக, 10 பா ௦717௨ ஈச ரி, 
95 879 ௨௭ ௫/6 (ஈ (5 ரீரொர் 1௦௦. 

/ஆட்சு(ம்) - பாதன்.] 

[5ம் ௮௪2 த. அட்ச] 

பதி 2 பதம் 2 பாதம் 5 பாதன் 556 0210. 

அட்சபாதன்” ௪/௦௪-௦2 பெ.(.) நாயப் 
பொருளைப் (நியாய சாத்திரம்) பின்பற்றி 

நடப்பவன் (வின்.); 1௦1100/2 ௦7 [புசு 

ரி௦6௦0்ட 0ா௦0௦பா060 ௫ ,46௪௪2222 

த.வ. அறவாணன். 

[.ஆட்சு(ம்) - பாதுன்.] 

[5/0 ௮௦௪25 த. அட்ச] 

பாரத.ம் 2 பாதன் 5514ம் 02017. 

அட்சம்! ௪/௮, பெ.(॥.) 1. கண்: ஸூ. 
2. நிலக்கோடு; 16ர£25171௮! [24/1ப06. 

/5/ம் ௮4௪௪2 த. அட்சம்] 

அட்சம்” ௪/2௮77, பெ.(ஈ.) 1. அட்சமணி பார்க்க; 

56௦௨ ௮௪/22/7721 2. வெங்காயம்; ௦/௦. 

3. தான்றி; 064/6 90௦0௦, /[௨11/72//௮ 
0 6//௨1/02. 4. பூண்டின் பெயர்களில் 

விதையைக் குறிக்கக் இறுதி மொழியாக வரும் 

சொல் (௭-டு:) உத்திராட்சம், கோகிலாட்சம்; | 

வ ௦7 ௮16, 81௨௦ 5௦௦0 

(1௨ 5660, 25 [ர 5/௪௦௦௮/0ப5, ௨80 வே% 

௪1௪ (சா.அக.). 

[6/ம ௮௯௪ 2 ௯. அட்சும்/ 

அட்சமணி ௪/௦௮/772; பெ.(.) அக்கமணி; 06௮0 

5௮0760 1௦ க /62௦௦௮/10 ப5 வா//ப5 
(சா.௮க.). 

த.வ. கள்மணி, முள்மணி. 

[.நட்சம் - மணி] 

ர$8ம் ௮௪ 2 அட்சம்/ 

பாம் 2.ம7 

அட்சமாலிகை ௪/௪ பெ.(॥.) 
நூற்றெட்டுபநிடதங்களுளொன்று; 18௭6 ௦ 

௮ 2௮/௪0 

[5/0 அரகர 2 த. அட சமாலிகை.] 

அட்சயதூணி 

அட்சமாலை ௮/௧ பெ.(ஈ.) வழிபாட்டு 

மாலை; 0590. 

த.வ. அக்கமாலை. 

/அட்ச -* மாலை, ] 

[5/1 ௮522௧. அட்சும்] 

மரல் மாலை 28. 772/2 

அட்சய ௪/௮, பெ.(ஈ.) வட மொழியாளரின் 

அறுபானாண்டுள் ஓர் ஆண்டு; ஈர ௦0 1௦ 

951/௮ 1ஈ 6 பனா ௦16 ௦4 ஐட்ஞ்/ ந$ு62ா5 

95 1௦11௦ 6/60 0 598141 10675. 

[51 ௮ 2 த. அட்சய] 

அட்சயதிருதியை ௮/2௮௪-00-ற௮ பெ.(ா.) 

விடை (வைசாக) மாத வளர்பிறை மூன்றாம் 

பக்கலாகிய நன்னாள்; 14/0 1110/ ௦7 1/6 மர்டர் 

1௦ம் ௦1 025442/77, 25 560௦பாட 0([ 

1௦ வ 066085 ௦7 பாரார்ப 67௦060 ௦ ௪4 

[1217 

த.வ. மங்கலமும்பி. 

[5௪-47 ரஞ்சி த. அட்சயதிரு தியை / 

அட்சயதூணி பெ.(ஈ.) 

அருச்சுனனுடைய அம்புக்கூடு (வின்.); (௪ 

பெரு ௦7 கபால, 85 பாலம் அப511016. 

27/222)2/07/ 

த.வ. அழிவில் தூணி. 

அட்சயம்) - தரணி] 

[6ம் ௪-௮ க. அட்சயம்). 
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அட்சயபாத்திரம் ௪/௦௮:௪-௦2//௮7, பெ.(.) 
1. தெய்வத்தன்மையால் உணவு குறையாத கலம் 
(வின்.); பெர ௫6556] ௦7 ஈ லன் 3ப51(1016 1௦௦0 
91/6 1௦ (6௨ 72௪௦ 08 11௨ 6பா. 
2. இரந்துண் கலம்; 46556 ௦௮11௨0 1ஈ 0௨௦9109, 
பப. ௫ 3/9204212/25. 

த.வ. குறையாக்கலம், உலவாக்கலம், 

அமுதசுரபி. 
[5/1. ௮-45௮/௪02ர௪ 2 த. அட்சமபாத்திறம்] 

அட்சயம்" ௪/2௮/௪, பெ.(ஈ.) 1. கேடின்மை 
(சிந்தா. நி. 87); பாலா. 2. குறைவு 
படாதது (இ.வ.); 1414 ஈர் 15 லர் 2ப5ட(௨ 

த.வ. அலகாமை. 

[54. ௪-௪ 2 த, ஆட்சயம்./ 
அட்சயம்” ௪/௦, பெ.(ஈ.) கல்லுப்பு: 

௦ொ௱௱ு 5814 ப பெர்*௦௱ (06 60 ௮4 (66 
௦௦1100 ௦07 (06 569 (சா.அக.). 

த.வ. கடலடி உப்பு. 

அட்சயரசம் 2/24)/4/௮.22/77, பெ.(ஈ.) 
கொங்கணவர் வாதகாவியம் 3000-இல் 
சொல்லியுள்ள பத்து வகை இதளியக் 

அட்சரகணிதம் 

பாடகா 5 ௫௦16 ௦0 அி்ளாடி ர 6௮ 66 
ாற௱ல!60 85 நன றா௦௦0685 18/0 060௧ 1௦ 

வாரி ர்க 15 0 அவள (ரல, 0௦ 
௨ 500660 1 16 ஐ ஊார்ாாா0௦௦ 07 ஒரூ 
(05 ௦4 ஈர்£௨௦165 4106 ( அஷ்டசித்தி) 1/6 றர! 
94/11 ௨15௦ 8௭6 ௱ 1௦ ௨௦௦0 ஈர 5914 11௦ 
6 ௨0501ப16 ௨ £எர்பா 1௦ 16 ௦191௮! 512௦ 
91 ற1688பா௨, 85 மவ 1ஈ 1௨ 50௦௩௦ 
518128. “ஐடலாம் அட்சய மாம் ரசக்தைக் 
கேர உத்தமனே புதினொறுக்கால் 
விடுவித்தாக்கல். ஆடலாம் அஷ்டமா 
சிகுதியெொட்டும் அசறிமாலம் கரிமாவும் 
22/4/ம போ) தேடலாம் ரம 
பிராததியோடு சோற்தமெெொட்டு மாடல் 
செப்பக்கேளு நீடலாம் பூரணத்திற் ௦/ச்று! 
புகீகி நிலலைக்கலாம் திரும்பலாம் நீங்கள் 
கேசோ (சா.அக.). 

த.வ. அழியாச்சாறு. 

[5/4 ௮௪ * 25225. அட் சபரும். / 

அட்சயவடம் ௪/2௪,2-0/2027, பெ.(ஈ.) 
தொன்மைக் காலத்தில் கயையிலிருந்த 
அழகியதோர் ஆலமரம்; பார6௦ஷராஈ0 ௦ ரூவா 
6 ஈவா ௦7 8 ரு ௮01 ௨௮0௨0 (12௦ 
பலய 1 ஜே (சா.அக.). 

/அட்சமடம்) - ஐடம்] 

[54ம் ௪-2. அட்சயம் / 

வட்டம் உடம் 2 ஒர். பனா, 

அட்சயன் ௪/2௮/௪ பெ.(ஈ.) கடவுள்; 9௦0, 295 
1! ௦ 060, 

[571. ௮-௪ 5 த. அட்சயன்,/ குளிகைகளுள் ஒன்று. இது சாரணைக் அட்சரகணிதம் 4/௮) பெ.(.) குறிக் குதவும், இதைப் பதினொரு தடவை 
விடுவித்தாக்கால் எண் பெரும் பேறடையலாம். 
முழுமை நிலைக்குச் சென்று நிலைக்கலாம், 
திரும்பலாம். இதன் பெருமை அடியிற் கண்ட 
செய்யுளினால் விளங்கும்; ௦6 ௦7 (96 1௨ 
05 ௦74 ஈகாபோ/௮| 2118 06501660 

(ப்ச)கணிதம் (வின்.): (14௭4.) ௮ரஸ்ா௨. 
த.வ. குறிக்கணக்கியல், இயற்கணிதம். 
/அட்சரம் 4 கணிதம்] 

[5. ௮௮௭5௧, அட்சரம் .] 
கண் : கணி 2 கணிதம் : 56. 9௮/4. 
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அட்சரகாலம் ௪/2௮௪/4௮௮, பெ.(ஈ.) ஒரு 
தாளவளவை; (ஈப5.) 0௦/67 பார் ௦7 (ரா, 

ாா68$பா60் ரே 16 11௨-௨01 ௦7 3 எரர் 

42016. 

க.வ. மாத்திரைக்காலம். 

[ஆட்சர(ம்) - காலம்.] 

[5/6 2-/6௮௮2 த. அட்சரம்] 

கால்2காலம் 2 57/4. 422. 

அட்சரசமுத்திபலம் ௪/2௮/௪22-/77ப10-0௮௪7, 
பெ.(1.) விளா; 8/0௦0 80016, “6௨701//௪ 

6௨/20/0௮11 (சா.அக.). 

அட்சரசீவிகன் ௪/2௮:௪-5/௪௪ பெ.(ஈ.) 
எழுத்தாளன் (யாழ். அக.); 501106, மார்ச. 

த.வ. சொல்லோஉழவன். 

[5/ம ௮௦72-02 2 த. அட்சரசிீவிகள்.] 

அட்சரசுத்தி ௪/2௮:22ப//4) பெ.(1.) 1. பலுக்கல் 
(ஒலிப்பு) திருத்தம்; 0௦1601 ப11£ர௮10௦௦, 

200பா216 றா௦ாபா௦21௦. 2. கையெழுத்துத் 

திருத்தம் (வின்.); 011601 ௦10௦01807௩. 

த.வ. திருத்தப்பாடு, திருத்தப்பலுக்கல். 
[8/0 ௮௮௭ * 80/20/7/2 த... அட்சரசுத்தி]/ 

அட்சரத்தாபனம் ௪/2௮/2-0/2227௮7), பெ.(॥.) 

சுருள் தகட்டில் மந்திர எழுத்துகளைப் பொறி 
க்கை (வின்.); 1150116110 611675 ௦4 ஈவாற்95 

ஈ ஈு6/௦௮! 0/0 10 ஊாபிஓ(5. 

த.வ. எழுத்தேற்றம். 
[51. 2-௮/225720௮1௮ 2 த.அட்சரதி 

தாயனம்.] 

அட்சரத்துடையோன் ௮/0௮/௪//ப2/00, 

பெ.(.) ஈ; ர (சா.அக௧.). 

அட்சரதீபம் ௪/0௮/௪-௭ம௮, பெ.(॥.) 

கோயிலிலேற்றும் ஐம்பத்தொரு திருவிளக்கு; 

[௦ ௦4 51 85 594 பழ ரா 12, 85 

[60௦50 1௨ 51 111875 ௦7 16 ௮1௭. 

வட். 

த.வ. ஐம்பானோர் விளக்கு. 

[்தட்சர 4 தீபம்] 

அட்சரமாந்தசுரம் 

[$/1. ௪-2. த. அட்சரம்] 

தீ தீவம்:$8ம 00௮2 த. தீபம், 

வடமொழியாளர் தம் மொழிப் பெருமையை 

நிலைநாட்டுதற்காகக் கோயில் வழிபாட்டில் புதிதாகப் 

புகுத்தப்பட்ட ஆரியர் வடிக்கம். முப்பான் விளக்கேற்றல் 

தமிழ் மரபு. 

அட்சரதேவி ௪/5௮/2-2 பெ.(1.) கலைமகள்; 
0000655 011611215. “அட்சர தேவி கோளின் 
கரிதிப்படி (திருப்பு, 7725), 

த.வ. சொன்மடந்தை. 

[அட்சரம்] - தேவி] 

[51 2-/6௪722 த. அட்சரம்] 

தேவண் தேவி 2 54ம். 020 

அட்சரதோசம் ௪/2௮:௪-222௪/7, பெ.(.) 

எழுத்துப் பிழை (கொ.வ.); 6£0£ 04 506110. 

த.வ. எழுத்துவழு. 
[5/0ம. ௪-௮ * 005௪2 த. அட்சரதோசம்,/ 

அட்சரப்புல் 2/0272-,2-2ப/ பெ.(11.) பீன சப்புல்; 8 
10௦1 07285, 22/2 0௪௦040௦/ (சா.௮க.). 

த.வ. சளிப்புல். 

அட்சரபோளம் ௪/2௪/2-20/2/77, பெ.([.) கரும் 

பிசின் (போளம்); 01806 ஈரா, 8 0/8௦% 

5ப05121106 69020160 110 ௮0௦65 ௮௭0 0160 

பழ (சா.அ௧க.). 

த.வ. கள்ளிப்பிசின். 

அட்சரம் ௮/2272/7), பெ.(.) 1. எழுத்து; 16112 ௦7 
111௨ வறாக்௭், மாா்ா9-ஸுறட்௦!. 2. பண் 

வகைகளிளொன்று (பரத. இராக. 27.): 006 ௦4 

136௨ 0121801611810 014 ற ௨௦௫ூ-0/0௦5. 3. நா 

வெடிப்பு நோய் (பைஷஜ.); 08060 1000ப6. 
4. குழந்தை நோய் வகை (பாலவா. 912); 8 
0௨9 வ! ஈவ௱ா6 1407 56/87 01569565 ௦7 

சர்வா. 

[5/ம சனா த. அட்சரம்/ 

அட்சரமாந்தசுரம் ௮/2௮/2-/772/702-50//2/7), 

பெ.(॥.) அக்கரக்காய்ச்சல் பார்க்க; 566 

242/27-/4027)/0042 (சா. அக.) 

[்தட்சர(ம்) - மாந்தம் 4 சராம்] 



அட்சரமாந்தம் 

[5$47. அணக - ஐ. அட்சர((ம்).] 

பாந்தம் 2 மாந்தம். 

சு 2 ௯72 சுரம், 

அட்சரமாந்தம் ௪/௦௪௪-77௪7௦2௪௱, பெ.(ஈ.) 
அக்கரப்படுவன் பார்க்க; 56௦ /44/2-0- 

2௮0/1/27(சா.௮௧.). 

[5/1 ௮௪௮22௧. அட்சரம்.] 

ரநத.ம் 2 மாந்தம், 

அட்சரமுகன் ௪/2௮:2-71ப7௪) பெ.(ஈ.) 
மாணாக்கன் (சிந்தா. நி. 96.):; 51ப2ர், 
01501016. 

[அட்சர(ம்) - முகன்.] 
[5/0 ௮௪௮௭: த. அட்சரம்] 

மூகம் 2 மாகன். 

அட்சரரேகை 2௮/22/2729) பெ.(ஈ.) 
மண்டையின் பின்புறத்தில் குறுக்காக 
வோடுமோர் எலும்புப் பொருத்து; 8 8பர்பாஓ 
பாரா 80085 16 வ! ௦ 115 0௮01 
௦௦, ௨௦/0 5பர்பா5 (சா.அக.). 

த.வ. குறுக்கைப்பொட்டு. 

[56ம் ௮௪ 176725. அட்சரரேகை,] 

அட்சரவகுப்பு /2272-0/27010020ப, பெ.(.) வாயி 
லுண்டாகும் கொப்புள வகைகள்; 0177வார் 
98116185 ௦4 5100௮05 (சா.அக.). 

/அட்சர-வகுப்புப] 
[5/1. ௮௦௮722 த. அட்சரம்] 

/கு 2 வகுப்பு, 

அட்சரவிருட்சத்தி 2/0௮/2-பரபர$௪101 பெ.(ஈ.) 
பலா; 80% 66, &ீார௦௦௮0 ப /71207/7௦//2 
(சா.௮க.). 

அட்சராப்பியாசம் 2/2௮72-0-மற:22௮), பெ.(ஈ.) 
முதன முதலாகப் பள்ளியில் சேரும் 
குழந்தைக்கு எழுத்தறிவிக்கும் முறைமை 
(சடங்கு); 667௨௬௦ ௦000௨௦(௨0 வரர், ௮ 
ரி்5 ௦69/9 1௦ 182 (06 ௮ஈஸ்ள். 

த.வ. ஏடுதூக்கல், ஏடுமங்கலம். 

126 அட்சிகம் 

[541. 2-(9௮/௭7 ௮0//2922த . அட்சர. 

மியாசம், ] 

அட்சராரத்தி ௮/2௮௮௪/4) பெ.(1.) வடமொழி 
எழுத்துகளின் எண் அளவாக 1 
விளக்குகளை அடுக்கடுக்காகக் கொண்ட 
விளக்குத்தட்டுவகை (தமிழ்விடு. 236, 
கீழ்க்குறிப்பு); ஈாஓ121(1௦ 11ஷூ ௦௦ 51 
191118 வாளா060 1 1௨75 8௬௦ 2௨0 ஈ ராமா 
௦7 (66 06165, 16 ஈப௱ட்மா ௦1 11015 
[60௨50 176 ஈபராந்ள ௦711114876 ரா (ர 
ஒல! ௮அறாஷஹ்ச். 

த.வ. ஐம்பானோர் ஆரத்தி. 

[5/1. அசாஅ௭ப்/ 2 ௬. அட்சராரத்தி] 

அட்சரேகை ௪௦௮57௮ பெ.(ஈ.) நிலநடுக் 
கோட்டுக்கு வடக்கில் அல்லது தெற்கில் 
தொலைவைக் கணக்கிடும் முறையில் 
நிலவுருண்டையைச் சுற்றிக் கிழக்கிலிருந்து 
மேற்கில் செல்வதாக அமைத்துக் கொண்ட 
சுற்றுக் கோடு; 116 ௦4 |21/4ப 16. 

க.வ. கிடைவரை. 

[$4். ௮௪ 4 /6/722த. அட்சரேகை, / 

அட்சாம்சம் ௪/2272௭, பெ.(ஈ.) நிலக் 
கோட்டின் கோணப் பகுதி; 060766 ௦74 
16ா₹651/1வ |4ப06. 

த.வ. நிலக்கோணம். 

[5/0 ௮௪௪ * ௮772௪2 த. அட்சாம்சும் 7] 
அட்சாரம் ௪௦௮௪7 பெ.(॥.) காரமின்மை: 

808806 07 21௮] (சா.அக.). 

அட்சி" ௪/5 பெ.(ஈ.) 1. கண் (வின்.); ௫6. 
2. நூற்றெட்டுபநிடதப் பகுதிகளிளொன்று; 
௭6 ௦04 வா ௦௮7/௪௪௮ 

[5/7 ௮4/2 த. அட்சி] 
அட்சி” ௪ பெ.(ஈ.) புறவுறுப்புகளை ஆய்வு 

செய்யும் கண்ணாடி; ௭ 1ஈ24ப௱லா! 4 
ஒகர ரவா மேள96 1ஈ ௨ 0௦, 
5,06௦ப/ப17 (சா.அக.). 

அட்சிகம் 2/072/77, பெ.(ஈ.) ஒரு மரம்: வெட 
166 (சா.அக.). 



அட்சிகோபம் 

அட்சிகோபம் ௪/௦/425௮/77, பெ.(1.) கண் சிவப்பு; 

ரிவி 2்0 ௦7 116 ஸ/6 (சா.அக.). 

அட்சிகோளம் ௪/௦24/7, பெ.(.) கண்விழி; 

௫6 - வ (சா. ௮௧.) 

[அட்சி - கோளம்] 

[5/6 ௮த. அட்சி] 

கொள் 5 கோள் 2 கோளம், 

அட்சிணி ௪ பெ.(ஈ.) 

இன்பங்களுளொன்றாகிய தற்காலத்தில் 

துய்க்கும் சிறப்புரிமை(0.0.); 11/11/௨0௨5 

201பவிடு எர்ஞ/ு6ெ்ோ 1 வா 261206, 06 ௦7 ௮5/9- 

22242477. 

எண்வகை 

த.வ. எட்டிலோர் துய்ப்பு. 

[9/1 ௮0/2 த. அட்சிணி] 

அட்சிதர்ப்பணம் ௪/௦/-2௮/-,0-,02/7௮77, பெ.([.) 

கண்ணில் துளித் துளியாயிடும் மருந்து; 8 1ப10 

ஈாய்ளொ6 1௦ 06 000060 1 ௩௦ 16 ௫/6, ௦ 

0105 (சா.அக.). 

த.வ. சொட்டுமருந்து. 

[5/௮ - /௮0021௪2 த. அட்சிதர்ப்பணம்.] 

அட்சிதாரை ௪௦/௮௮ பெ.(1.) கருவிழி; பற! 

௦1411௨ சூ6 (சா.அ௧.). 

அட்சிபடலம் ௪/௦/,022227, பெ.(ஈ.) கண்ணின் 

தோல்; ௦௦981 01172 6/6 (சா.அக.). 

த.வ. இரப்பை. 

[்தட்சி - படலம்] 

[5/௮ த. அட்சி] 

படல் 2” படலம் - கண்படலம். 

அட்சிபந்தம் 21௦0௮70277), பெ.(ஈ.) 

1 கண்ணோய்ில் கட்டும் கட்டு; 6௮ா020௦ 10 

(0௨ ஞ/ல5 1 ஸூ6-01569565. 2. கண்கட்டு 

வித்தை; 8 140 ௦7 4/ப5/௦ா 2௮016. 

3. கண்ணைக் கட்டல்; 0/0 1௪ ஸூ65 

(சா..அக.). 

த.வ. கண்கட்டு, கண்ணாங்கட்டு. 

[தட்சி - புந்தம்.] 
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[8/0 அகத. அட்சி] 

பற்று 2 பத்து - பந்து - பந்தம்: 5ல். 0௮01௮. 

அட்சிபாகத்தியம் ௪/௦4௦௪9௮/14/௮7, பெ.(.) 

கருவிழியில் வெண்ணிறச் சதை படர்ந்து 

மூடிக் கொள்வதுடன், குத்தலும், வலியும் 

கொண்டு கண்சிவந்து கருவிழியில் காணும் 

ஒருவகைக் கண்ணோய்; 16 800621௮006 ௦7 

2 வார்க்கு ரி பள 6 0120% ௦1 16 

3௨ 510 பர் ௦௫ 8௦பொர 1 கரம் 

15 2௧௦5 80 ௨118ற060 நரன் கபடி றவ 

(சா.அக.). 

அட்சிபாகம் 2/0,022/17, பெ.(ஈ.) 

1. வீக்கத்துடனும் அல்லது வீக்கமில்லாமலும் 

காணப்படும் கண் இரப்பையின் அழற்சி; ௮ 

ரிவி ௦7 0௨ ஞ/௦-10 கரன் ௦ மர்டர் 

௮ஈடு 1௦௦௮! 58/௮0. 2. கண்ணோய்; ௦0௮௫ 

ரவா 074 16 ஸூ ரர விற! 

(சா.அக.). 

த.வ. இரப்பையழற்சி. 

[அட்சி * பாகம்] 

[5ம் அத. அட்சி] 

பகு பாகம். 

அட்சிபாகாத்தியரோகம் ௪/௦/242212- 

75௮777, பெ.(11.) கண்கள் வீங்குதல், கலங்கல், 

நீர்க்கம்மல், பீளைவடிதல், கருவிழி வெள்விழி 

சிவத்தல், எரிச்சல், அடிக்கடி வலியுறல் ஆகிய 

குணங்களையுண்டாக்கிப் பார்வையைக் 

கெடுக்குமோர் கண்ணோய்; 8 015685 ஈ7/௦ 

065100/5 (௨ ஷூ6-8104ம ஈ (௨ ஊர், 

லா௮01வ15௪0 ரே ரரிவாரால0ா, ஒஙலிறடு, 

பார, 5681551100, ௱ப௦௦0 பாபா! 

015௦96 வா 1௨0 பல் வா (சா.அக.). 

த.வ. கண் நலிநோய். 

அட்சிபுருவம் ௪/௦பபு௮7, பெ.(1.) கண் 

புருவம்; ஷூ6-0ா01/ (சா.அக.). 

[அட்சி - புருவம்] 
[59/0 ௮0 த. அட்சி] 

புரு 2 புருவம் - கண்மேலுள்ள மயிர் வளைவு. 



அட்சிலோமண் 

அட்சிலோமண் ௮௪/௦7/2772), பெ.(.) கண்மயிர்; 

6-8 (சா.அக.). 

அட்சீபம் ௪/௪௮, பெ.(ஈ.) 1. மாமரத்தில் ஒரு 
வகை; 8 560165 07 ற8ா0௦ (66, 

2. முருங்கை; ர ப௱5110/% 186, 4௦/70 
127700 5061/719 (சா..௮க..). 

அட்டகசம் ௪//௮:௪2௮/7, பெ.(ஈ.) ஆடாதோடை; 

ரஸ்தா ஈட் 1665, /ப50/025077-,&0/௪1௦04 

௮5/09, ௨ 16010௮! உ௱பம் ௦ு௱௦டு 

1௦யா வி 60065 1 5. 018 (சா.அக.). 

அட்டகணம்' ௪//௮:27௮7, பெ.(ஈ.) நிலக்கணம், 
நீர்க்கணம், சந்திரகணம், இந்திரகணம் 
அல்லது இயமான கணம், சூரியகணம், 
த்க்கணம், வாயுகணம், வெளி (ஆகாச)க் 
கணம் என எண்வகையுடையனவும் நல்லவுந் 
தீயவுமாய் வருவனவுமானவும் நூன் முதற் 
சீர்கள் (வின்.); (0ா௦5.) (06 வூர் பரக ௦4 [எர 
சரி பர்ர்ள் ௨ ௦0௦௭ 4/2. ஈர்௪-/ காகா. 
20௮/7), 0௮2-217, //7//172-422772/77. 
ந்வாசாச-2ா௭ா,. 5புந்ச-சாசா. 0௨ 
20௮/7, ப/ப-2ா௮, 3/252-272/77. 

த.வ. எண்கணம். 

[அட்டம் 4 கணம்] 

[541 ௪5/72 த... அட்டம்] 

களம் 2 கணம் 2 5/4. ௪௪௪, 

அட்டகணம்” ௪/௮. பெ.(ஈ.) சூலிகணம், 
முக்குக் கணம் (மூலக்கணம்), ஆமக்கணம், 
தேரைக்கணம், மாகணம். சுழிக்கணம், 
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கழிகணம், வறட்கணம் என வரும் எண்வகைக் 

கணங்கள்; 8 01/56886 ॥ போரினால் வ௱ரிலா 1௦ 

(௮065 ர் ா௦06551/6 ௨510 ௦4 176 0௦ர் 

0௮0௨1௦1௮181௦௦151515 ௦7 வரர் 05, 

95 பாஊ2160 9606 (சா.அக.). 

த.வ.. எண்கணம். 

[ஆட்டம் - களம். 

காம் * குணம் 2 560 027௪. 

அட்டகணிதம் ௮//௪-4/௪:/7, பெ.(॥.) எண் 

கணிதச் செயல் முறைகள்; ௨104 

௱வ்்ா21/௦௪! றா௦௦65565, 112. “சங்கலிதம், 

2//௬ி2.ம், குளம், பாகா, பா.ம, 

வாக்குமுலம், கணம், கண மூலம் (பி்), 
“குணகாரம், பரியச்சம், பாற்கரம், மூலம், 

மானதம், கன்மம் சலிதி தருதம் (சூடா... 

கு.வ. எண்கணிகம். 

[ஆட்டம் * கணிதம்] 

[5/0 2௨/72 த. அட்டம்] 

கண் ” கணி கணிதம். 

அட்டகந்தம் ௮//2-/725/77, பெ.(ஈ.) எண்வகை 
நறுமணப் பொருள்கள்; 6107 1405 ௦14 
ஓர்யா5 412; 1. சந்தனம்; 5800௮. 2. அகரு; 
2991௦0ப௱. 3. மான்மணத்தி (கத்தூரி); 
ஈ௱ப5%. 4. பச்சைக் கருப்பூரம்; ௦ப06 
௨௱ர௱௦.. 5. பச்சிலை: 801601 12௮7. 
6. குங்குமப்பூ; $பா௦06€கா $5கரர0ா. 
7. விலாமிச்சை; (ப5 605. 6. கோட்டம் 
(கோஷ்டம்); ௦051ப5 (சா.அக.). 

த.வ. எண்கணம். 

[அட்டம் * குந்தம்] 
[5/4 25/572த. அட்டம்] 
காந்து கந்து 5 கந்தம் 2 54. 0௮01௮. 

அட்டகம்" ௪//௪7௮௱, பெ.(ஈ.) மறைநூலில் 
அடங்கிய ஒருசார் மந்திரத்தொகுதி; ௮ 
௦015004௦1 ௦7௱ாரா25 1 1௨௩602. ருக்க 
முழுதும் வந்தஉட் டகமும்"(கலிங், 770), 

த.வ. எட்டகம். 

[5/4 25/12 5 த. அட்டகம்] 



அட்டகம்” 

அட்டகம்” ௮//௪7௮), பெ.(ஈ.) எட்டன் தொகுதி; 
91௦பழ ௦1 ௨0. “உருவமெலாம்பூத ௨யாதாய 
சுத்தாட்டக ரவ மென்னின் (கி.கி. பர. 
செத். மறு, 72. 

[5 ௪5/2௪ 2 த. அட்டகம்] 

அட்டகராசி ௪272-24] பெ.(ஈ.) சிறுசிமிட்டி; 
ம பா/ளோரி60் லர் (சா.அக.). 

அட்டகருமக்கரு ௪2-/-1௨7௪-/-/ப பெ.(.) 
மாய (வித்தை) கூட்டுப் பொருள்கள்; 

1191601218 ரா ௱௮010வ1! றாஜஐ8811௦5 

ளொடிர/60் ரா 16 ௪//2-4ப7௮), 0.௩. 25 

௦௮115, 10015, 81/5, 0௦0, ரி251. 

[அட்ட - கருமம் 4 க௫.] 

[5/0 25/72 க. அட்டம்] 

க௫௮க௫௬மம் 2 5/0. வோ? 

அட்டகருமசித்தி ௪௪-17-5101 பெ.(£.) 
எண் வகை தொழில்களினாலடையும் பேறு 

(சித்தி); ௮1 200010151060 8ப௦0655 01௨0 

1௦௱ 15 ழாக௦((௦6 ௦7 16 வரம் (கே ௦7 

120/௦; 8ப00655 ॥ஈ வர்ர (சா.அக.). 

[ஆட்டாகருமம்- சித்தி] 

[5/4 2௮/௪2 த. அட்டம். 5ம் 02072 த. 

சித்தி / 

குரு”௧௬2“கருமம் 2 இர். காள 

அட்டகருமப்பலகை ௮/2-/4270/772-,0-,0.222௮) 
பெ.(1॥.) எண் வகை தொழிலுக்கும் பயன் 

படுத்தும் வெவ்வேறு மரங்களால் செய்த 

உட்காரும் மணைகள்; 6101 514480 னா 

௮06 ௦7 012! வாமே 071000 வா் ப560 

கார. லாரா றாலாராளா5 ா 1௦ 

ஊா௦ாாாவா௦6 ௦07 6 வரர் [பாடே ௦4 றாக01௦. 

[ஞு 8௭6 [2506014140 ப5$60 20001010 1௦ 

(8 றா௨௦5௦16௦60 ஈப/95 ௦14 ௱ாலார்!0 501210௦௦ 

(சா.அக.). 

[ஆட்டம் - கருமம் * பலகை.] 

/[5/4. ௮/272த. அட்டம்] 

க௫ 2௧௬௧ம் 2 5/4 8177௮ 
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அட்டகருமம் சர்சனயாசா, பெ...) 

எண்வகை மாயக்கலைகள் (வசியம், 

மோகனம், தம்பனம், உச்சாடனம், 

ஆகர்ஷணம், வித்துவேஷணம், பேதனம், 

மாரணம்); (6 ஊரார் ௮01௦ 8116. 

[அட்டம் 4 கருமம்] 

[5/1 ௪5/27 2 த. அட்டம்] 

கு௮ி2காழு2 ௧௫2 5ம் 621 

அட்டகவுடலம் ௮02-4௪௮, பெ.(ஈ.) 

அட்டகம்” பார்க்க; 896 ௮//௪7௮777. 

அட்டகாசம்" ௮//௮:22௮7, பெ.(ஈ.) 1. பெருநகை; 

1௦00 18பரரர்சா. “அனறுமிழ் கண்க 
ரிட்டகாரசம.ம் ்் (ீரபோத, 75, 74). 

2. ஆர்ப்பாட்டம்; 0௦, 02120௦, ௦5191121௦௭. 

த.வ. வெற்றாட்டம், கொட்டம் அடித்தல், 

நகையாட்டம். 

[5/0 ௮//2-/25 2 த. அட்டகாசம்] 

அட்டகாசம்” ௮//2/22217 பெ.(ஈ.) 
1. கொடுஞ்சொல்; 811001. கொள்ளைக் 

கரராகறின் அட்டகாச பெபொறுக்க 

முஜியவில்லை 2. ஆர்ப்பாட்டம்; பறா௦ச. 
குழச்தை அழக அட்டகாசம் செய்து ௨டிட்டது.. 
3. விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளும் முறை; 

௦519ஈர41௦ப5 01501௯; முகத்தில் மூக்குத்தி 
காதை கரக்க ஏன்று அட்டகாசத்துட் 

காணப்பட்டார். 4. மிகச்சிறப்பு: 5பறாம், 

ஓ10616106. சன்ன அட்டகாசமாக ஆடினார் 

தெரியமா? 

த.வ. கொட்டம் கொடும்பாடு.. 

[5/4 ௮02-725 2 த. அட்டகாசம் / 

அட்டகிராம் ௪//௪-7277, பெ.(ா.) எருபையூரில் 
(மைசூர்) இருக்கும் அசுகாவிலிருந்து வரும் 

ஒருவகை வெள்ளைச் சருக்கரை; 8 

ாவாப/260 கர்!(6ீ 5ப0௮ன ௨001160100 85109 

[0 14501௨ (சா.௮க.). 

அட்டகிரி ௪:/2-647 பெ.(.) அத்தகிரி (பிங்.) 

பார்க்க; 566 ௪172-77 

[5/0 ௪௮௮7 - 72 த. அட்டகிறி/ 



அட்டகீடம் 

அட்டகீடம் ௪//௪-/, பெ.(॥.) ஒணான், 
தவளை, அடவி ஈ, வீட்டுப்பல்லி, காட்டுக் 

கொசு, குளவி, மலைக் கட்டெறும்பு, சிலந்திப் 

பூச்சி ஆகிய எட்டுவகை நச்சுயிரிகள்; (17௪ 

வாம் [ராஷ் ௦7 001800௦ப5 0291பா65 412. 

1௦௦0 5ப016, 1100, மாடு 6-1ட, ௦0௨௨-2210, 

றாவ றா௦50ப/ட, 25, 5004 வார் வாம் 16 

501047 (சா.அக.). 

[அட்டம்] - 4ம்] 

[$0. 25/472த. அட்டம்] 

கீள் 2 கீழ் 2 கீழம் 2 கீடம் 5 514, 612, 

அட்டகுட்டம் ௪//௪-6பக, பெ.(ஈ.) எட்டு 
வகையான குட்ட நோய்; 1 ௨0ம் (ரம ௦74 
160௦35 

த.வ. எண்குட்டம். 

/ஆட்ட[ம்) - குட்டம்] 

[5/7 ௪5/௪5 த. ஆட்_ம்.] 

குட்டு2குட்டம் 2 5/5 40/52 

அட்டகுணம் ௮//௪-6ப௮, பெ.(ஈ.) கடவுளின் 
எணகுணம்; (௨ ௨101 எர்ர்டுபூர்க6 64 0௦0. 

த.வ. எண்குணம். 

[அட்டம் - குணம், ]] 

[5/6 ௪5/87. அட்ட (மம்).] 

குள் 5 குணம் 5 86. ௦பா2. 

அட்டகுலசெல்வம் 20-4ப/9-2௪ட், பெ.(.) 
அடடசித்தி பார்க்க: 56௦ ௮//2-5/10/(சா.அக.). 

[ஆட்ட(ம்) * குலதெய்வம்] 

130 அட்டகுன்மலேகியம் 

[5/4 25/475த. அட்டம்). 

குல்ஃகுலம்: 56. (2. செல்5செல்வம். 

அட்டகுவடு ௪//2-4ப௪, பெ.(1.) திராமலை; 9 

௱யொர்லா மொர்வாா0 உ௱ரா ளவ! ௦வி60 ௮௮ 

(0௦008 ௮13 580௨16) (சா.அக.). 

அட்டகுறி ௪//௪-6பா1 பெ.(ா.) நோயாளிகட்கு 

மருத்துவம் செய்வதற்கு முன் மருத்துவர்கள் 

கண்டறிய வேண்டிய எண்வகை 

அடையாளங்கள்; 61004 பெரா (80 ௦7 

[8516 10 ௦6 800160 ௦ ௪911680060 1௦ பூ ௮ 

இரு ்கா 6606௨ வாங எர ௨ 00601 

01801௦0515 (சா.அக.). 

த.வ. எண்குறி. 

/அட்ட(்) - குறி] 
/5/8. ௮/7 ௬. அட்டம்) ] 

குல்? குறு? குறி. 

அட்டகுன்மம் ௪//௪/ய௱சா,  பெ.(ஈ.) 
செரியாமையினாலெழுந்த எட்டு வகை 

குணங்களுடைய குன்ம நோய்கள். 
அவையாவன; 1. எரி, 2. உமட்டல் செய்தல், 

3. இசிவு (சன்னி), 4. சிலேத்துமம், 5. சூலை 
6. பித்தம் 7. வலி 8. ஊதை (வாதம்); 196 ஒர் 
05 ௦74 1101965110. ௦0 ௫50 6051௮ 
்ன908118560 0 (1) யாரா 559140 

(2) ஈொர்ராற (3) 1 10110௩௨0 ஜு பெர்பாா 
(4) ண 4) 61/௦ப5ா655 (6) ௦0 வா 
95 1" 0011௦ 616. (7) ௦௦0௩015100 ௮0 
(8) யல் ௦ ௦ ரனா௦ப5 ௮114201௦15 

(சா.அக.). 

த.வ. எண்குத்தல்வலி. 

/அட்பம் 4 குசள்மாம்/ 

[5/. ௮/2 த. அட்டம்] 
குல் (குத்தல், வலி) 2 குன்மம் 5 86. பாக. 

அட்டகுன்மலேகியம் //2-ப//772-/2 ஏற, 
பெ.(ஈ.) வயிற்றுநோய், வயிற்றுப்பிசம், 
செரியாமை முதலிய எட்டுவகை நோய்கள் 
தருவதற்காக, அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 
1500-இல் சொல்லியுள்ளபடி உருவாக்கும் 
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ஒருவகை இளகியம்; ௮1 61601ப௮ரூ ௨021௦0 

25 06 000685 15/0 00 ரா ,&0850/௪'5 

01 (1500) ௨ ஈ௨ய016. !( 15 நா$௦0௪0 

1௦ ஒரே ௦1 ர்6டம0818 8ப0் 25, ௦0116, 

டுாழவார், ஈம்/0௨54௦ 610. (சா..அக.). 

த.வ. குத்தல்வலி இளகியம். 

[ஆட்டம் - குன்மம் * இலேகியம்] 

ர$/ம் ௮௪472 த. அட்ட 5/ம் (க லேகியம்] 

அட்டகை" ௪0/௪௮! பெ.(1.) (அட்டமி) எண்மி 
(யாழ். அக.); 1116 ௨01 44. 

ர$/ம் ௪5422 த. அட்டகை.] 

அட்டகை* ௪௪2௮] பெ.(ஈ.) 1. ஒரு வேள்வி 
(திவா.); 3 58௦1ர்06. 2. இறந்த நாட்கடன் 

வகை (கூர்ம உத்தரகா. அழற்க. 3.); 5/22017௪ 
றாக ல்ற மிர்கால் ௦ 16 வரம் 14॥ 

2102 116 1பாறா்உறாரா 694, 101, வா 

111 5கொ௱௦ாம்5. 

[6ம் ௮௮/௮2 த. அட்டகை,/ 

அட்டகோணம்!" ௪௪4௮77, பெ.(.) 1. எட்டு 
மூலையை யுடைய உருவம்; ௦0018001. 2. எட்டு 

மூலை; 111 ௨1014 ௦416 ௦7 116 ௦௨55. 

த.வ. எண்கோணம். 

[தட்டம் - கோணம்] 

[5/7 ஆ/45த. அட்டம்] 
கோண் 2 கோணம் 2 &॥6். (60௧. 

அட்டகோணம்” ற௪-62ர௮, பெ.(.) 
1. மூச்சை உள்ளிழுத்தல் (பூரகம்); 3௦915 

ஈஊ1௦௦ ௦7 $50/ங்ர்/௦ ஈவில். 

2. எண்கோணமுள்ள மறைமொழிச் சக்கரம்; 

௮1 ௦௦180௦௧! 0/௮08௱ ப560 ர ௱௨௦/௦ 

(சா.அக.). 

[தட்டம் * கோணம்] 

[6/7 அ: த. அட்டம்] 

கோண் 2 கோணம். 

ஆட்டசருமக்கரு ௪//2-2௮0/77௪-/-/-7/0) பெ.(ஈ.) 

எட்டு வகை செய்வினைகளில் பயன்படுத்தும் 

அட்டசித்துக்குளிகை 

கருமருந்து; 3௮ 61206 ரா801/05! 02% ப5௨01௦0 

911வாரார 8ப00688 ॥ஈ 116 றா௮01/06 20 

ஊ1௦ராலா௦6 04 16 வராம் [ரே ௦7 0120% 

௭௨௦1௦ ௦ொன்0 04 10015, 01415, ௦௦5, 

8/0 61௦., 85 060816 (சா.அக.). 

[அட்டசருமம் 4 க௬.] 

[5/் ஆா0௮71472 த. அட்டசருமம்/ 

கள் ௧௬. 

அட்டசாந்திநெய் ௪//2-2272742 பெ.(.) 
அகத்தியர் வைத்தியகாவியம் 1500இல் 

சொல்லப் பட்டுள்ள எலும்புருக்கி, பெரும்பாடு, 

முதலிய எட்டுவகை நோய்களுக்குக் 

கொடுக்கும் மருந்து நெய்; 8 ஈா60/0வ/ 00௨௦ 

1] 0085 ௨6 மநா£501660 107 ௨07 

01569565 412. 1படனா௦0515 ௦1 16 0006, 

௦௦ா8ப௱ா011௦1 ௱ானா௨0/௨ 61௦. 85 

௦௦ர்ற2160 11 05௫௮6 ௦1 (1500) 

ா௱€்்ோல5 (சா.அக.). 

த.வ. எண்நோய் நெய்மம். 

அட்டசாரநிகண்டு ௪//௪5௮௪-/7721720 பெ. 

(1.) தேரையர் செய்த, ஒரு தமிழ் மருத்துவ 

நூல்; 3 2010௮! 11681186 ௦௦0160 ॥ஈ [கா 

பூ 1 காஷனா (சா.அக.) 

அட்டசித்தி ௪௪-2104 பெ.(.) ஓக வழியைக் 

கடைப்பிடித்த சித்தர்கள் அடையும் 

எட்டுவகைப் பேறுகள் (பலன்கள்); 116 வற! 

1005 ௦ரீ 510016 ௦: 5பறள யாவு 065 

21௮60 நே 5100 0475 6௨0010௦160 1௦ 4009 

201106. 

த.வ. எணபேறு. 

[அட்ட(ம்) - சித்தி] 

[5/4 ஆற்5த. அட்டம் 
செ செத்து - சித்து 2 சித்தி: 51/4்.510019. 

அட்டசித்துக்குளிகை ௪4௪-54/ப/-/- 42௮) 

பெ.(ஈ.) எண் பெரும் பேறு (அட்டமா 

சித்திகளை அடைவதற்கு மூலமாகச் 

சித்தர்கள் பயன்படுத்தும் சாரணை 

தீர்க்கப்பட்ட ஒரு இதளிய (இரச)க் குளிகை; 
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8 1/0 017 ௱சா௦பா/௮| ற! 8பரீரி௦் வர்ர 

2ார்றா2460 வா் ப5௨0 நூ 510085 பர்ரர் ௮ 
ஓ 1௦ ரவி 1 1 ௨067௦18110 (6 வரர் 

ப ஈப௱வா 00/65 ஈ11460 நூ வா 

(சா.அக.). 

த.வ. எண்பேற்றுக்குளிகை. 

/அட்டம் 4 சித்து - குனிகை,] 

[5/4 ஆத. அட்டம்] 

செ 2 செத்து ௮ சித்து 2 &ர. 51001 

குளம் குளிகை 5 4. 0ப[ர65. 

அட்டசுபம் ௪0௪-20௮), பெ.(ஈ.) எண்வகை 
மங்கலப் பொருள் (யாழ். அக.); (16 வர 
9850101005 ௦016௦15. 

த.வ. எணமங்கலம். 

[5/1. ௮5/௮7 * சபம்£ச 5 த. அட்டசுபம்] 

அட்டசூரணம் ௮//௪-5027௮7, பெ. (ஈ.) 
எல்லாவகை வளிநோய்களுக்கும் 
கொடுக்கப்படும் 1. திரிகடுகு, 2. பருத்தி 
விதை, 3. கழற்சிப் பருப்பு, 4. பெருங்காயம், 
5. வளையலுப்பு, 6. இந்துப்பு, 7. கல்லுப்பு, 
5. கருவேம்பு ஆகிய எண்வகைச் சரக்குகள் 
சேர்ந்த மருந்துப்பொடி; 8 00 /068760 
௱பாஉ 00815110 ௦7 61911 பொப05 
912. 1. [ாக/ம் (67 ரோ 9110 
9524 9797217 80 1௦௱ஈ0 060081). 
. 001400 5660. 3. 60106 5௮0. 
4. 9891061108, 5. 91855 921 (161419) 
6. [00% 58/(. 7. 88258] 8. 61௮01 6. ௮ 
9000 6௱௨ய் 10 ௮11 184௨ 67 [யா் 
9116011005 80 ௦149 015005 ௦7 ஷு, 
ர 91/81 ந் 006 ௱ா6ள்க௱6 8ப0் 
95 0ஈஸு, 0106௨ 610., 86 றா5501060 
(சா.௮க.). 

த.வ. எண்பொடி. 

[5/4. 2547-20௪2 5. ௮ட்டசூரணம்/] 
அட்டசூலை 2//2-204-) பெ.(ஈ.) 1. எட்டுவகை 

சூலைநோய்; 619174 (௫0௦ ௦7 01562885 

132 அட்டதாதிகம் 

0௮௭201811560 ர இர ௦ ௮ றவு. 
2. எரு (மல) வாயில் கடுத்துச் சிறுநீர் 
துளித்துளியாய் விழும் ஒரு சூலைநோய்: ௮ 
561௩6816 சோரா றவ ஈ 1௨ £601௮௱ 
21160060 மரம் 6 ற86வ0 ௦4 பர்ர6 1 0005 
(சா.அக.). 

த.வ. எண்சூலை. 

/ அட்டம்! - குலை] 
[548. 25/27த. அட்டறத்)/ 

சூல் 2 சூலை 5814. 5015. 

அட்டதந்திரவாதம் ௮//5-/47272-1:222௮77, பெ. 
(1.) உணர்ச்சியற்று, வாய் நீர் கசந்து, பற்கிட்டி, 
மூச்சற்றுப் பிணத்தைப் போற்கிடக்கச் செய்யும் 
ஓர் ஊதை (வாத) வளி நோய்; 3 ஈ674௦ப5 
2911601100 ௱கா(60் நூ. 10565 ௦7 
20115010ப8!௦55, 611(௪ா 12516, 1௦01 1214, 
௦681416585 1655, ௨௭0 றா௦ன்2ம்௦0, 44௭/௮ 
(சா..அக.). 

அட்டதளம் ௪//௪-/2/, பெ.(ஈ.) எட்டு 
இதழ்களையுடைய தாமரைப் பூ; 9 1௦1ப5 1௦௩ 
ப்ரம் ஒரம் 961௮15 (சா.அ௧.). 

த.வ. எட்டிதழ். 

[அட்டம் - தாம். 

[5/6 25/72. அட்டம்] 

குன் தகம்2 து 

அட்டதற்கம் //2-0/22/77, பெ.(ஈ.) 
இலவங்கப்பூ; 16 19 ௦7 (05 010/6 1166, 
ே௦0 யா ௮௦௮1௦ப௨ (சா.அக.). 

அட்டதா ௪௪22 பெ.(ஈ.) 1. எட்டுப்பிரிவு; ஏரா 
560105 ௦ 0//481016. 2. எண்மடங்கு; ஒர் 
165 (சா.அக.). 

[5/4. கவனாத. அட்டதா.] 
அட்டதாதிகம் 2//2-/201/7௮, . பெ.(ஈ.) 

சிறுகொன்றை; 8ஈவ| 168460 085512116௦, 
855/௪ 190/2 (சா.௮க.). 
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அட்டதாது ௪//௪-/200, பெ.(ஈ.) வெள்ளி, பொன், 

செம்பு, இரும்பு, வெண்கலம், தராவங்கம், 

வெள்ளடம் (துத்தநாகம்) ஆகிய எண்வகை 

மாழை (உலோகம்)கள்; 116 610/௩ [0௦6 ௦4 

ஈய 5ப0் 85 0010, ௨4, 0000௭, 0, 

றவ, 16௨ சோ றாள்வ! (௦07 0௦006 ௮0 

50௮12), 1620 ௦1 ௮0 2௦ (சா.அக.). 

த.வ. எணமாழை. 

[அட்டம் - தாது; 
[861 ஆத. அட்டம்) / 

அட்டதாய் ௪௪/௭ பெ.(.) சரமூலம், கொடி 

வேலி, எருக்கு, நெருஞ்சில், மாவிலங்கு, 

முதலிய தாயைப் போன்ற எண்வகை 

மூலிகைகள்; 16 ௨1014 405 ௦4 ௦ 

0ொப05 5ப௦் 25 |/ஸ்பாராண, 1680 ௩01, பள, 

௦௦0, 0211௦ 8௮7, 616. (சா.அக.). 

[நட்டம் 4 தரப்] 

[57% ௮௮75த. அட்டம்] 

தம் * ஆய் 5 தாய். 

அட்டதானப்பரிட்சை ௪/௪2272-0-0௮/7/24) 

பெ.(ஈ.) மருத்துவர்கள், நோயாளிகளின் நோய் 

நாடிப் பார்க்கும் போது நாடி, முகம், மலம், 

சிறுநீர் (அமுரி), கண், நாக்கு, உடம்பு, குரல் 
(தொனி), முதலியவற்றைக் கவனித்து 

தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள்; 116 

ஒரக் ௦4 ௮ றவர் 1 (௬6 1௦1௦0௧4710 

ஒ191% ஐ௦14ஈர்5 வார் க ஙா 1௦ ௦01601 

0180௦815 ஞ் ப/86, 180! மாவ, 

51001, பார்டி, ஸு, 1௦00ப௦, 16 6௦ந் ॥ 

0606௮] ௮௭0 1௨ 401௦6, 00)6014/6 895 

(சா.அக.). 

த.வ. எட்டிடத்தெர். 

[்தட்டம்-தானம்-பரிட்சை.] 

[5/ம சா: த. அட்டன்) 57. 771-/77-41/2௮ 

க. பரிட்சை] 

து௮தானம் 2 5/0 127௪. 

௪]/2027௮/77, பெ. (ஈ.) அட்டதானம் 

அட்டதிக்குப்பாலகா் 

உடம்பிலுள்ள எட்டு இடங்கள்; (6 ஊ101 

5(41பல1/5 ॥ஈ ௨ 0௦ஞ், பா2, ஒப/56, 1206, 

120௦5, பார்டி, ௫/6, 100ப6, ௦௦ஞ் ௮10 0106 

(சா. ௮௧.). 

த.வ. எட்டிடம்.. 

[நட்டம்] - தானாம்] 

[8/0 ௪௮ 2 த. அட்டம்] 

தா௮தானம் 2 51ம். 27௮. 

அட்டதிக்கயம் அச்ச. பெ.(ஈ.) 

எண்திசைகளில் காவல் புரியும் யானைகள்; 

ஓ௨0315 9ப௮ாப்0 176 ஒரம் 0௦415 ௦4 1௦ 

0௦855. 

த.வ. எண்திசையானை. 

[அட்டம் * திக்கு * கயாம்] 

[58% 25/72 த. அட்டம்] 

கம2கயம் 2 5ம். 4/2. 

அட்டதிக்கு ௮//2-ம/40, பெ.(.) எண்திசை; 116 

101 ௦ம் ௦4 116 ௦0௦00௨55. 

த.வ. எண்டிசை. 

[அட்டம் - திக்கு.] 
[8ம் ௬௮/௮7 த. அட்டம்] 

அட்டதிக்குப்பாலகர் ௮௮-04-009௪ 

பெ.(11.) எட்டுத் திசைகளைக் காப்பதாக 

வடநூலார் கருதும் இந்திரன், அக்கினி, எமன், 

நிருதி, வருணன், வாயு, குபேரன், வடகீழ் 

திசையோன் (ஈசானன்) முதலானோர்; 

608115 ௦7 14௨ 04% றட ௦1 16 000855, 

25 8/0110. 



அட்டநவகண்டம் 

த.வ. எண்திசைக்காவலர். 

[அட்ட 4 திக்கு - பாலகர்] 

[5/7 ௮௮2 த. ஆட்டம்).51. ௦௮ 5 

க. பாலகா] 

அட்டநவகண்டம் ௪//272௦௪-/௮௭), பெ.(1.) 

பழு வெலும்பு; 110-006 (சா.அ௧க.). 

அட்டநா கபந்தம் ௪//2-/7292-0௮105/7, பெ.(1.) 

சித்திரபா வகை; 610௮1 0௦00௦51110 

வாப்ள் 151146014௦ 8 0௨0௮ ஈறான 

௨1ம் 5151625. 

[அட்டம் 4 நாகம் - பந்தம்.] 

[5/1. ௪5௮72 த. அட்டம்] 

*கா2தாகம் 2 57, 7.28. 

அட்டபதபத்திரம் ௪//20222-0௮]1/2/77, பெ.(ஈ.) 

பொற்கூடு:; 0010 1887 (சா.௮க.). 

அட்டபந்தம் ௪//௪-௦௮2௮, பெ.(ஈ.) கடவுள் 

சிலைகள் அசைவற்றிருக்கும்படி அடியிடத்துச் 

சாத்தப்படும், ஒரு வகைக் கலவைச்சாந்து; 8 
(0 ௦4 நா6றவா௨0 0 லார். ப660 (௦ 161௦ 

51006 1001 1ஈ0ு 9ம் 118 0556. 

[அட்ட * புந்தம்/] 

[5/0். 25/472 த. அட்டம்] 

பற்று2பத்து2 பந்த பந்தம் 2 5/6 சனா. 

அட்டபந்தனம் ௪//௪-௦௭௭௭௪௭ஈ, பெ.(.) 

தீங்குவராமல் தடுப்பதற்குத் திக்குத் 
தேவதைகளை மந்திரத்தால் எண் 
திசைகளிலும் நிறுத்துகை (சிந்தா. நி. 75.) 
௦௦5149 6/7 ௦௨44௦5 (06 ர௨௦௦15 ௦4176 
041 கோதி ௦௦46 1௦பா0 ௮ 01806 (௦ ௩0 
௦ர் வரி. 

த.வ. எண்கட்டு. 

[அட்டம் - புந்தனம்.] 

[5/1.29/47 2 த. அட்டம்] 

பநதம் 2 561. மனச 6௮௮௪. 

134 அட்டபுகைச்சொல் 

அட்டபரிசம் சர்௪-மகாா பெ.(ஈ.) 
அட்டமெய்ப் பரிசம் பார்க்க; 5686 ௮/72-/774)- 

2-2௮/7/24/77. தட்டல், பற்றல், கடல் தீண்டல், 

குத்தல் வெட்டல் கட்டல், ஊளன்றல் (04457. 

த.வ. எண்வகைமெய்யுணர்வு. 

[5/1 ௮௮/௮7 * 5027222 த. அட்டபரிசம்/ 

அட்டபாதம் ௪//2-2222/77, பெ.(ஈ.) 1. எட்டுக்கால் 

பூச்சி; வாரு 6101 160060 (156௦. 

2. சிலந்திப்பூச்சி; 116 50106 (சா.அக.). 

த.வ. எண்காலி.. 

[5/1 ௪2 த. அட்டம்] 

பதி. பதம பாத. 54. ௦24௪. 

அட்டபாலகர் சர்சுமககசசு பெ.(ஈ.) 
அட்டதிக்குப்பாலகர் பார்க்க; 8௭6 ௪//2-40- 
2-0-0229௮: அட்டபாலகரும் வசுக்களும்” 
(நல் பாரத. கு.மாரச். 03, ழ் 

[571 ௪௮௮ 4 ௦௮/422த. அட்டபாலகா.] 

அட்டபிரமி ௪//2-2/7௮-7/ பெ.(1.) பெரும் பிரமி; 8 
18106 8060165 07 பிரமி, 9 றில், ௪6/9 
7701/௨/7/(சா..அக.). 

அட்டபுகைச்சொல் ௮//2-,0ப0௦-20/ பெ.(॥.) 
ஆமணத்தி; 8 ௦௦00161107 *௦பா் 11 15 
5108௦1 86 16 |ஈர்8511065 67 ௨௦௱௦ 
8௱315 5ப௦0ர 95 ௦௦0 610., ௦6௦202 
(சா.அக.), 



அட்டபுட்பம் 

அட்டபுட்பம் ௪22 ப0௮7, பெ.(1.) 1. எண்வகை 

மலர்கள்; ஒரம் 05 ௦77/5 ப5௦0 1 கெடு 

ங்கற. “புன்னை வெள்ளெருக்கு, 

சண்பகம், நந்தியாவாதத.ம்; நீமலேற்பலம், 
பாதிரி, அலரி, செந்தா. மரை (புட்ப, 20). 
2. எண்வகை அறங்கள்; 81911 பரரர்பல5 

16௨௦௦55887 100 றாவ! 4௦510. 

“கொல்லாமை ஐம்பொறியடக்கல், பொறை, 
அருசர், அறிவ, வாய்ைம, தவம், அன்பு” 
(அ சாய], 

த.வ. எணமலர். 

[5/0 ஆ * றப. அட்டபுட்பம்/ 

அட்டம் ௪௭, பெ.(ஈ.) வழிபாட்டு வகை([5); 8 
10 ௦14 ௦௦5௮௦௨. 

[6/1 ௪௮௭௮72 த. அட்டம்] 

அட்டம்” ௪/72/77, பெ.(॥.) எட்டு; ஓரார் (சா.அக.). 

ரத. எட்டு5/ம் ௪௮௮ 2 த. அட்டம்] 

அட்டம்விதை ௪//277-004 பெ.(.) வாதுமைப் 

பருப்பு; வா (69% (சா.அக.). 

அட்டமக்குறி சற்சாச-/-/ய)  பெ.(ா.) 
நோயாளிகளிடம் கவனிக்க வேண்டிய 

எட்டுவகைக் குறிகள்; 196 01 ஷூ 

1௦ 6 51ப௦/60 ஈ ௮ 2ம் 60௪ 12௦ளா! 

ஓரார் ௦7 1. ஈலா0் (0ப156), 2. 6 14௦ 

ஷூ/65, 3. 1801௮1 லமாச5510, 4. ௦௦14௦ ௦7 

(ஒன், 5. ௦௦1௦ வா ௦௦1௦பா ௦1 1௦ 100ப6, 

6. 136௦65, 7. பார்டி, 8. 11௨ 0௦0 85 ௮ வர௦16. 

த.வ. எண்குறி. 

[அட்டமம் * குறி] 
[5 ௮௮2. அட்டமம்/ 

குல்2குறு2கு.றி. 

அட்டமகசித்துக்குளிகை ௪/௮727௪௦110/-/- 

பரி] பெ.(॥.) எட்டு முறை சாரணை தீர்ந்த 

ஈரப்பதமான இதளியக் குளிகை; ௮ ௦/௮! 

றி! வார்ராகர்ட0் றார் பாகு 8௦ ௦000௨0 

வர்ர (0௨ 0௦ஙனா 04 1௮/00 ௦16 110 ப9 [௨ 

[௦ [2010 (சா.அக.). 

[தட்டமக-கித்து-குறிகை.] 

135 _. அட்டமசுத்தி 

[5/மு் ௮௮7௮25. அட்டமக(ம்)] 

செத்து சித்து : 5/6 ௦0 

குளம் குகை: ர். ரப/(2, 

அட்டமகாரோகம் ௪//2/77242-294/77, பெ.(7.) 
அசாத்தியரோகம் பார்க்க; 56௦ ௪2/:௮- 

7002/77 (சா..அக.). 

[.தட்ட*மகாஈரோகம்.] 

[5/ு ௪௮௪2 த.ஆட்ட.] 

[மா55/ம் 7௮22 த.மகா.] 

அட்டமங்கலம் ௪௪-77௪74௮௮77, பெ.(ஈ.) 

1. எண்வகை மங்கலப் பொருள் (பிங்.); 176 ரர் 

2ப501010ப5 ௦0)6௦(8. கவரி நிறைகுடம், 
க-ண்ணாழ, தேரட்டி, முரசு, வரைக்கு, பதாக, 
இணைக்கயல் ” 2. எட்டுறுப்பில் வெண்மை 
யுடைய குதிரை (திருவாலவா. 28, 68.) 1005௦ 

கர்ப் 25 அப50/01௦ப5 நற்றவ ௦ [18 

0250, 116 1௦ பா ௦015, 18], 1806 210 690. 

3. சிற்றிலக்கிய வகை (இலக்.வி.843.); 5 

ட 6162010100 0௦௭ ௦7 ஊம் 51௭295 

சவந்சா/ப12/77 ௦16. 

த.வ. எண்மங்கலம். 

அட்டம் மங்கலம். ] 

[6/ு் ௪௮௮72. ஆட்டம்] 

(மங்கல் மங்கலம்:5/. 7௮17௮௪. ] 

அட்டமச்சனி ௪//2772-0-௦௮1 பெ.(ஈ.) நிலவு 

(சந்திர) நல்லோரைக்கு எட்டாமிடத்து நிற்குங் 

காரி (சனி); (54701) 59ர்பார ॥ஈ 6 வரம் 

௦ப5௦ 1௦0 11721 ௦116 52௮7272-/21447277, 

11 கர்ப் ர்க ராரியவா௦6 15 0660 ௦51 

௮ல். 

த.வ. எட்டாங்காரி. 

[5/0 ௪௮௮7௪ * 3௮ம் த. அட்டமச்சனி] 

அட்டமசுத்தி ௪௮77௮-2ப127 பெ.(॥.) கொண்ட 

நல்லோரைக்கு எட்டாமிடத்து, எந்தக் 

கோளுமில்லா திருக்கை (விதான. மைந்தர்வி. 

13): (/&51701) ௮94 ௭௦ப56 1௦ 2 5060117160 

1௮08 வர பா௦௦௦பர/60 பூ அரு வாள். 



அட்டமம் 136 அட்டமூலம் 

அட்டமம் சர), பெ.(॥.) எட்டாவது; வூர் 66. 7. வலி மாந்தம்; 0001/ப151008 ௦ 1118. 

5101 ௦ 01906 ௦ ௦81401. ஒத்தவுதயத்துக் 8. கணமாந்தம்; 561 ௨௱௦ ரன 
கட்டமத்தே நிற்கு மோரதிபன்” (விதான. (சா.அக.). 
குசா. 272 த.வ. எண்மாந்தம். 

[5/1 2௮/72 * க. அட்டமும்,] 

அட்டமாசித்தி சர்வா பெ.(ஈ.) 
எண்பெரும்பேறு; 16 ஒூறர்ம் 5பறனா ஈகர்பாவு 
00115 வரவ ௨ி6 ௫ 4௦0௨. 

[அட்டம் - மாந்தம்] 

[5/0 2௮௮72. அட்டம்] 

மநத.ம்2மாந்தம் 2 54ம். 17270௪. 

அட்டமி ௪ரசா?/ பெ.(.) எட்டாம் நாள் (திதி); 179 
ஓர 1ம். அட்டமியு மோனை யுவாவும்” 
(ஆசார. 48. 

[ஆட்டம் * மா 4 சித்தி] 

[5/7. சாத... அட்டம்] 

சித்து சித்தி 
அட்டமாசித்திமூலி ௮//2/772-218-7744 பெ.(.) 

1. அட்டகரும சித்தி, இழுத்தல், ஏவுதல் முதலிய 
எட்டுவகை மந்திரங்களை ஏற்குங்கால் 

த.வ. எணமி. 

[5/4 ௪௮௭௮77/ 2 த. அட்டமி] 

அட்டமிகை ௪4779௮! பெ.(7.) அரைப்பலம்; ௪ 
் ன ட்த ர 6௦௮5 பா6 ௦07 ௨1/01 - 1/2 றவிகர௱. பயன்படுத்தும் மூலிகைகள்; 10015 ௦4 எிலாடி 'னித்தனிக்கங் கட்டமிகை வெவ்வேறாக” 

0088688100 இர் பிரப, ப56௨0 6 (தைலவ; தைல, 54) 
௦6110 லா06 ௦4 176 வரர் (006 ௦4 ஈக06௦. 

ள் ் ் ் ் [5/8 ௪௭/2 2 த. அட்டமிகை.] 2. மயக்குவதற்காகப் பயன்படும் வடக்கே ஓடிய . வ் ன் 
சங்கம் வேர்; 116 1001 ௦8 ஈர் மாவாராஊர் | அட்டமூா தம 2//4-/77பர 17 | பெ.(ஈ.) 
௦பர் 19/06 11௨ ஈர, ப560 11 ௨0/௦ (௦ சிவனின் ணய வதம், (06 ஒி9ர்41௦ா5 
ஓரா ௨ஙொளா. ௦ 8 ளா 4௦ 0065 5106. ௦4 5ந2ற. (பூமி, நீம், நெருப்பு, பஸ், வாறம் 
3. எண்வகைப் பேறுகளைப் பெற வேண்டி சூரியன், நிலா, இயமானன்) 52/0. 
பயன்படுத்தும் மந்திரஆற்றல் வாய்ந்த மூாததமாம் வாழ்வே (கந்தர் கவி. 53). 
மூலிகைகள்; ற3௦/௦ 0125 ப5௨0 1ஈ 105 
91 ௦7 (௨ உ/றரர 8பறவா்பாாவா 
0௦௫615 (சா.அக.). 

த.வ. எண்மேனி. 

[5/ம். சண * ரமா த. அட்டவாரத்த.ம்] 

அட்டமூர்த்தி ௪௪-ம் பெ.(.) சிவன் 
(தேவா. 53, 8.); 542 85 ஈரா ௮/௪- 
/77ப/7147, 0.5. 

த.வ. எண்பேற்றுமூலி. 

[அட்டம் - மா 4 சித்தி - மூவி] 

[5/1 ௪௭௮7 2: த, அட்டம்] 

அட்டமாந்தம் ௪/௪-ஈ27௭௭,  பெ.(ஈ.) 
குழந்தைகளுக்குச் செரியாமையினால் 
உண்டாகும் எட்டுவகை மாந்த நோய்கள்: (6 
89114 4005 ௦4 சரிொலா'5 0155௮6௨௨ 180 
௦ 10196514௦1. 12. 4. செரியாமாந்தம்; 
1101965110. 2. போர்மாந்தம்; 415௦7௮] 
௦004௦. 3. மலடிமாந்தம்; 0150ப81 ௦4 ஈர். 
4. பெரு மாந்தம்; 1ப) 80 ௦௦10. 5. வளி (வாத) 
மாந்தம்; 1ஈரி211௦1. 6. சுழிமாந்தம்; பொரா ௦7 

[5/:. ௪௭ * ரப்ரி? த. அட்டதூர்த்தி.] 

அட்டமூலம் ச்சா, பெ.(ஈ.) எட்டுவகை 
மூலிகைகள்; 1௨ ஈவா€ீ 0 10 9 01௦யம 
௦51504 07 16 1௦100 ௭௮1 ப05, 412. 
1. 900௦00 ௦07 ரி 510002 ஈகர்பர௮ 
ஒர 9௦பற (௮) ௦ (6) (௮) 1. கண்டு பாரங்கி; 
06௦00௦ 56ர£சர்பா. 2. காஞ்சொறிவேர்; 
8914 0௩01 ப0ாக12 (001 ௦7) 3. கோரைக் 
கிழங்கு; 006ப6 £01810ப6. 4. சித்திரமூலம்; 
ிய6800 10589: ௮1/5௦ 0. 2௫ூ/481/௦௨. 



அட்டமெய்ப்பரிசம் 

5. சுக்கு; ரர! 008. 6. நன்னாரி; 

5௮195௨0௭13. 7. செவ்வியம் (மிளகு); 01௮01 
ஷயா 8. அரத்தை; 0௮௮108 (சா.அக.). 

த.வ. எண்மூலி. 

[தட்டம் * மூலம்,] 

/[5/5. 24475த. அட்ட(0ு.] 
அட்டமெய்ப்பரிசம் ௮//2-/774/-0-02//2௮/7), 

பெ.(ஈ.) சிற்சில செயல்களினால் ஏற்படும் 

உடம்பின் எட்டு வகையான உணர்ச்சிகள்; 116 

19ம் 59௭5214௦75 ௦7 16 6௦ஞ் வாவா ௦ 
ரம் பொம் பாக ௦74 804௦5, 8ப்ெ 95:- 

1. ஊன்றல்; றா௦58110. 2. கட்டல்; ௦100. 

3. குத்தல்; 51200110 ௦ 01௦/0. 4. தடவல்; 

[படா0. 5. தட்டல்; பேரபா9. 6. பற்றல்; 51210. 

7. வெட்டல்; பேர. 8. தீண்டல்; 10பரொ0 

(சா.அக.). 

த.வ. எண்மெய்யுறல். 

[தட்டம் * மெய் - பறிசம்] 

[6/ம் அத. அட்டம் 5/0.50௮75௪2 த. 

பரிசம், ] 

அட்டயோகம்!" ச்ச, பெ.(.) 
எண்வகை ஓக நிலை; ):27.2-2௦/7௮/51/79 210111 

மாறக ௦ 05/௦0 6௨ மெய்ஞுஞானத் தரு 

மடட்டயோகத் தவமே (கத்தாகஸி. 55.. 

த.வ. எண்்ஒகம்.. 

[6/1 சன * 2௮2 த. ஆட்டயபோகம்./ 

அட்டயோகம்” ௪௪-2௮, பெ.(ா.) 

அரப்பொடி; 1௦ 141105 (சா.அக.). 

அட்டலோகபற்பம் ௪:/௮22௪-,24/0௮/77, பெ.(1.) 

எண்வகை மாழைகளின் கலப்பு; ௦௮101060 

௦௦௱0௦பாம் ௦ ஒர் ராஏ*/5. சாகன் ௮கை 

மாைகளராவன: பொன், மெச்சி, செம்பு, 

இரும்ப, வெண்கலம் சங்கு, ஈயம் துத்தநாகம் 

த.வ. எண்மாழைப் பொடிப்பு. 

[818. அணா * /மர௪ - மரிசக47 : ௧. 

அட்டலோகப்புற்பம்,] 

அட்டலோகம் ௮//2-/27௮/77 பெ.(ஈ.) அட்டதாது 

பார்க்க: 566 ௪/72-/220/(சா.அக.). 

137 அட்டவருக்கம் 

த.வ. எணமாழை. 

[6/0 ௪௮ 4/௮ த. அட்டலோகம்] 

அட்டவசியம் சர்ச-சசஷ்னா, பெ.(ா.) 
அட்டமாசித்தி பார்க்க; 596 ௪//2772-௮47 

(சா.அ௮க.). 

த.வ. எண்வயம். 

[ஆட்டம் * வசியம்] 

[60 ௪௮7. ஆட்டம்) ] 

ஊின்்,வயம் 2௮௪௫ம் 2௮௮.2 ௮சியம், 

அட்டவசுக்கள் ௪/௪-ஈசகபர௪/] பெ.(1.) 
அனலன் முதலான எண்வகைக் குழு 

தெய்வங்கள்; 16 ஒற் 85ப8, 8 0855 ௦7 

01/65. 

த.வ. எணதேவர். 

[[தட்டவசு 4 ௯சர்.] 

[6/4 ௪ * பசகபத.அுட்டவச.] 

அட்டவத்தனாதி ௪//௪-௦௪//2720% பெ.(ஈ.) 

கடுகு; ஈப51௮ாப் (சா.அக.). 

அட்டவத்தி ௪//௪-௦௪/1 பெ.(॥.) நெருஞ்சி, 

யானைநெருஞ்சில்; 8 11௦0 இலா; 1௧06 

0௮1100 0௨0௮/பரா றாயால (சா.அக.). 

அட்டவர்க்கம் ௮//2-௦௮//44277 பெ.(ஈ.) 

அட்டவருக்கம் பார்க்க; 566 2172-0௪70/444/77 

(சா.அக.). 

[5/ம் அனர பனா த. அட்டவாக்கம்/ 

அட்டவருக்கம் ௪2-ப௮ய/௭7, பெ.(ஈ.) 

எண்வகை மருந்துச்சரக்கு; 8 910பற ௦74 01 

போப95 5/12- 1. இந்துப்பு; ॥00-5௮/1-5007/7 

௦/1. 2. ஓமம்; 615005 ௨6௨0-5507 

4௱௱£ 3. கருஞ்சீரகம்; 0150% பேர் -//69௨79 

௪11/2. 4. சீரகம்; பே௱ரா 5560-பேோற்யா 

ஞாாராபா. 5. சுக்கு; ரு 9110612119 

சரிண்ல௦. 6. திப்பிலி; 1௦009 0600 ௨:-/2/0௪ 

(ரபா. 7. பெருங்காயம்; 85810 61109- 

“2ப/௪ 7021/22. 8. மிளகு; 06006 2102 

1/1 (சா.அக.). 

த.வ. எண்சரக்கு. 

[3/௪ ச * பவழசாத. அட்டருக்கம்/ 
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அட்டவருக்கு ௪//௪-2- ௮11/0 பெ.(ஈ.) 
அட்டவருக்கம் பார்க்க; 566 2772-4ப்44/77 
சா.அக.). 

[5/61. 2277021922. அட்டவருக்கு..] 

அட்டவீரட்டம் ௮//௪-மர௪/47, பெ.(ஈ.) .எட்டு 

வீரட்டாணப் பதிகள்; 610/1 ற/8065 

௦616032160 85 17௨ 508085 ௦74 ௪ 
ஐ0016. (கண்டியூர், கடவூர், அதிகை, வழுவூர், 

அட்டவிகாரம் சர/ச-௭ஏன, பெ.(ஈ.) 
மாந்தாக்குண்டான எண்வகைத் தீய 
குணங்கள்; 16 ௨10 (ர ௦7 680 0பவ!((/65 

ஈ௱லா ௭ாச.:- 1 காமம்; |[ப5ர. 2, உட்பகை 

(குரோதம்); 81160. 3. பித்து; ரா80௱688 . 

4. பொறாமை (மாற்சரியம்);) ஒரு. 

5. இவறன்மை (உலோபம்); 881106. 6. பெரு 
வேட்கை (மோகம்); 58ா5பல]|௫. 7. விரைவ: 

568611. 8. இடும்பு; 0106 (சா.௮க.). 

த.வ. எண்குணக்கேடு. 

[5/ம். 5 42 த. அட்டவிகாரம்] 

அட்டவித்தியேசுவரர் ௪//௪-ப1/0422ப-௩ா 
பெ.(॥.) அயனந்தர், சூக்குமர், சிவோத்தமர், 

ஏகநேத்திரர், ஏகருத்திரர், திருமூர்த்தி, 
நீலகண்டர், சிகண்டி என எண்வகையராய் 
படைப்புத் தொழிலை இறைவனே வற்படி 
நடத்துவோர் (சி. சி. 8, 2); 16 04 ௨௮0815 
வ ரா (6 ௦௮72௪-பஸ்சார பாக 
6 00615 01 /ஆ௪, 412. ௮7௮0௮7 
௮0/491772 ௮470172777 29௮745///277, 
பாப 7//421027 5/2] 

த.வ. எண்கருமம். 

[5/8 ௪௮௭௮ 4 மனா கல்கு த. அட்டவித்தி 
யேசுவரா. ] 

அட்டவிதபரீட்சை ௮//2-0/72-௦௮/172-] பெ.(ஈ.) 
நோயாளியின் உடல் தொடுவுணர்வு அல்லது 
முகம், குரல், கண், மலம், சிறுநீர், நாநாடியாகிய 
எட்டனையும் தீர ஆய்வு செய்து நோயை 
அறிகை; 91800௦0815 61 9 018568௨56, நே 
ஊர (66 51816 04 பச 5௦௫782 ௦ 
1008, பால, ௪ றவ, /77ப/1/1//4/77, 
/72/7207 ௦7 39 0௮1/2. 

த.வ. எண்வகை நோட்டம். 

[5%1. ௮௭ன- 22௩0௮2 த.அட்டவித 
பரீட்சை] 

பறியலூர், கோவலூர், குறுக்கை. விற்குடி.). 

[ஆட்ட(ம்) - வீரட்டம்] 

[5/ம ௪௨௭. அட்டம்) ] 

ஊீரார்ரதானம் 2வீரட்டானம்: 5/0 பர2-910.272. 

அட்டவூறு ௪௪-ம், பெ.(॥.) சருச்சரை, 
சீர்மை, தண்மை, திண்மை, நொய்ம்மை, 

மென்மை வன்மை வெம்மை என 

எண்வகைப்பட்ட உணர்ச்சி (யாழ். அக.); (௦ 
5815௧1௦ 1௦ 1௦பன், ௦7 ரம் (006, 1௪, 
2270/0074 8/1/77௮] /27/71௮] 117௮] 72)//71/77௮] 

/7760/774 217774 ப வ12 

த.வ. எண்ட ணர்வு. 

[அட்ட(ம்) - சறுப] 
[5/6 ௮/2. அட்டம்] 

உல உறு அறு 

அட்டவெச்சம் ௮//2-0-௪௦௦4/77, பெ.(1.) உடம்பிற் 
காணப்படும் எட்டுவகையான குறைபாடுகள்: 
ய் ஒ0ம1405 ௦7 06720(5 1௦பா0 1ஈ 116 6௦ஸ் 
412. குருடு, செவிடு, ஊமை, பேடு, இருகை, 
இருகால் முடம்; 611 00655, 0697௦95 , 
பேடா, 10௦1௫, (ாள 655. [௮0 
௦4 08௦ ஈவா 80 1/௦ 1605 (சா.௮க.]). 

த.வ. எண்குறை, எண் ஒச்சம். 

/ஆட்டமம்) 4 எச்சம்,] 

[5/0். ௪௭௮72 த. அட்ட(ம்)] 

எஞ்ச-2ஏச்சு எச்சம், 

அட்டவெற்றி ௮//2-271 பெ.(ஈ.) வெட்சி, 
கரந்தை, வஞ்சி, காஞ்சி, நொச்சி, உழிஞை, 
தும்பை, வாகை என வெற்றியைத் தரும் 
எட்டுவகைப் போர்கள் (யாழ். அ௧.); 16 ஊரார் 
05 ௦7 191 16௮010 1௦ 41010௫ 05/27 
274704 பஏற்ர் (2134 70001 பர (777,547 
20௮! 
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த.வ. எண்வகைப் போர். அட்டாங்கயோகம் ௪72/172-)294/77, பெ.(£.) 

[தாட்ட(ம்) - வெற்றி] மூச்சுக்கட்டுப்பாடு (பிராணயம்) இயமம், 

[5/0 அவன 2 த. அட்டம்] நெறி(நியமம்)) இருக்கை (ஆசனம்), 
புலனடக்கம் (பிரத்தியாகாரம்), ஊழ்கம் 

0-2 கொற்ற, 
டம (தியானம்), நினைவொருமை (தாரணை), 

அட்டன் 41/20, பெ.(ஈ.) எண் வடிவமான அமைதி (சமாதி) ஆகிய எட்டு ஒகப் பயிற்சி 
சிவபெருமான் (தேவா. 855, 8.); 5௪, 85 நிலைகள்; 196 உஜார் 1௦10 3,008 0ா௨௦(565 

வர்ற) ௮௪-7௮ 05: ௦௦15151410 ௦71௦ ராவர் ௦7 11௦ ௨0 0௨14௪5, 

த.வூ எண்வடிவன். [611010 ப5 00௦58௩௮௦65, 00514௦ ௦ ௦௦7பா6 

௦ர் 6 0௦௫ூ, நாஊ2்ரா0 ர ௨ வாப்பா ௩௮௮, 

[65 வாரா 116 505௦5, 5॥ிவார் 601140, 

9 11௨ ௱ர்௦ா உ௱ள௱ட்ள ௦07106 6௦], 

௮1 ௦௦௱ர௨௱ி21/௦ ௩௦2. 

[5/ம் ௪௮௮7 2: த. ஆட்டன்.] 

அட்டனாதிப்பூடு ௪//2020-2-20220) பெ.(॥.) 

பெருந்தும்மட்டி; 8 18106 லர்ஸ் ௦7 014௮ 80016 

பேபேோா(5 ௦6௦௫6 (சா.௮க.). 

அட்டாங்கசங்கிரகம் ௮//2/77௪-2௮ர௪௪௮7, 

பெ.(ஈ.) இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் 

த.வ. எண்வகை ஓகம். 

[தட்டாங்க 4 ஐகம்.] 

'வாக்படாச்சாரி' எழுதிய ஒர் ஆயுள் வேதநூல்; [5 சசரக - த.அட்டாங்கம்.] 

2 ௦1 ௦0 ஒடி பார்ரா வ௦ப4 2000 ஓகம் 2 510. நரச. 

215 ௮0௦ மு ரு வா அபம௦ாடு அட்டாசிக்காய் ௪ ரீசகப்வனு; பெ.(ஈ.) சிறு 

௦ ஆஙங 50 (சா.௮௧3. தும்மட்டிக்காய்; ௮ 58! 506065 ௦1 0ர௦/9; 

[5/1. ௪௭272 22/ர/௭/௮-த.அட்டாங்க (11 ௮016, பே2பாா/5 00/00]/71/1ப5 

சங்கிரகம். ] (சா.அக.). 

அட்டாங்கம் அதிரச, பெ.(.) உடம்பிலுள்ள | அட்டாட்சரவாசி ௮//4/2௪72-௦25) பெ.(ஈ.) 

எண் வகை உறுப்புகள்; 116 ௮104 வாம் ௪5 1. எட்டு வகை அக்கர நோய்களைக் 

௦14 1௨ 0௦0. 412- தலை, ஒன்று; ௦6 [220. (ரோகங்களைக்) குணப்படுத்துவது; (7௮1 

கை, இரண்டு; 14/௦ 1௮05. கால், இரண்டு; 8௦ வள் போ 1௨ வரார் 1005 ௦74 க0௭ர்௨௦. 

195. செவி, இரண்டு; (4௦ 6215. மார்பு அல்லது 2. ஆடாதோடை; 2 8௮] ராமம்; வார 

மெய், ஒன்று; ௦௨51 ௦ 1௦ மா (சா.அக.). ரர, ௮௦௪700 25/0 (சா.அக.). 

த.வ.. எண்ணுறுப்பு. 
[5ர். ௪௮/2-அ4(/ச சத. அட்டாட்ச 

வாசி.] 

அட்டாதசகணம் ௪//௮/222-74/72/77, பெ.(ஈ.) 

பதினெண் கணம்; 116 ஓரம் 055585 ௦7 

௦61691/௮। ௦515. 

[5/7 ௪௭௪ 2 த. ஆட்டாங்கம்.] 

அட்டாங்கநமக்காரம் ௮//2/4:2- 

ஈணாக்ணசாா. பெ.(ா.) இருகால், இருகை, 

இருதோள், மார்பு, நெற்றி என்ற 

எட்டுஉறுப்புகள்; 76 ஒரம் ராட5 ௦1 17௪ 0௦0 

ரச... ரீல், ரவா, 51௦ப/0415, ௨௨௮௯1 ௮௦ [5/ம் ௪௮௪௭௪௧ 5 த. ஆட்டாதசம்./ 

குன்்,கண கணம் 2 544. 92/72. 

அட்டாதசகுணம் ௮//:22:222-6/௮/7, பெ.(॥.) 

உடம்பிற்குரிய பதினெண் குணங்கள்; 12 

ஒபரா பெலிய்65 ௮1110 பர்20 1௦ ௨ ரபாக 

[தட்டாதச - கணம். 

1௦111680. 

த.வ. எண்ணுறுப்பு தொழுகை. 

[5/1 சகர்ரச * 7௮77௪5௩422. அட்டாங்க 

நமக்காரம்.] 
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ஷூ 572. 1. வியப்பு; 5பாறா56. 2. இன்பம்; 

01635பா6. 3. உவகை; 0௮10. 4. உறக்கம்; 

51660. 5. துன்பம்; 0167. 6. கையறவு; 
16101655655. 7. நரை; ராஷுர665. 
8. நினைப்பு; 1௦ப0(. 9. நீர் வேட்டடல்; 14/50. 

10. நோய்; 0156856. 11 பசி; பா. 12. அச்சம்; 

16௮7. 13. பிறப்பு ரர். 14. கொள்கை, நெளி; 5வ14 

001௦14. 15. சாவு; 68047. 16. வியர்த்தல்; 

6ா5றாக11௦. 17. வெகுளி; ௨0. 

18. வேண்டல்; 06816 0 ௮/2110௦ (சா.அக.). 

த.வ. பதினெண்குணம். 

/அட்டாதச - குணம்] 

[5/1 ௮5/2022௮7 2 த... ஆட்டாதசம்.] 

கொள்,கொணம் குணம் 5 51 ரபாக, 

அட்டாதசம் அப, பெ.(.) பதினெட்டு; 
194 (சா.அக.). 

[5/7. 22025௮7 2: த. அட்டாதசம்] 

அட்டாதசமூலம் ௮222௮௪), பெ.(ஈ.) 
பதினெட்டு வகை மூலிகை; 116 ஒம் 
5 07 ஈய பிகார் பா2. 
1. எருக்கு; 91ல் வலவ ௫0 0௪/௦1700/5 
9/9௮116௪. 2. கண்டங்கத்திரி; $11௦ 0௨160 
19% 5௩௮06, 5௦/81பா 2ாப்௦௦௮0௮. 
3. கரந்தை; 88661 0851, கொப 2௪5//௦யா. 
4. கறிமுள்ளி; 0180% 1௦0 8ரபட 5௦/௮ப௱ 
0/0. 5. குமிழ்; 8 ௦ரூ எப், பொலி 
2700769. 6. கொடிவேலி; 1680 பூமா. 
/ய10௨0௦-26)//8/0௦2. 7. சங்கங்குப்பி; ௮ 
பட், /வ/ுைவக்ளா/6. 8. சிற்றாமல்லி; 
5௦௭1 1/5, /2௨௱0௭௱ 7/207215. 
5. தழுதாழை: 9 6[8ார், ௦/௨௦0 ௨௭77௦ 
2//070/065. 10. தூதுளை: ௮ ப்ர இலார், 
5௦/பா 0௦0௪1௭. 14 நன்னாரி; 1ஈ01௮ 
5818580811 //௨௱//6௨ ப 0/௦2௨. 
12. நொச்சி; ர10-168865 /ப5//2/௪ 112௦ 
169200௦. 13. பாதிரி; பற் ரின் 112௦ 
்/9110111/8 ௦/6/௦110/0/25. 14. பேராமல்லி; |3109 
ரகே௱€, ௪௨௭1௭ 710 ப/க01௪. 
15. மாலிங்கம்; 3 1126, 0௮111௦ 068, சே 

140 அட்டாவதானம் 

௩௦௦௦௮0/4. 16. முருங்கை; ர௮ா5140% 112௦, 

4ா௭]|௱ு௱௭0௨. 17. வில்வம்; 1126, 215612 

7௮16/05 81/85 7-8701/௪ 0௦௨//ப௦/0௮. 

18. வேர்க்கொம்பு; 01௨0 9110, சீர0/௪ 

௦17/0/7௮/6 (சா.அக.). 

த.வ. பதினெண்மூலிகை... 

[.அட்டாத௫ம் 4 மூலம்] 

[5/1 ௮/24௪2௮0த. அட்டாதசம்] 

அட்டாதுட்டி ௪//2-20//0[ பெ.(ா.) அடாவடி; 
வா ன5]1ூ, 30 ப51ப/௦ 1௮௭0 ப806. 

அட்டாதுட்டிகள் பேசி”(இராமநா. ஆரணி, 9) 
(இ.வ.). 

தெ. அட்டாதிட்டி. 

த.வ. முறைகேடு, வக்கரிப்பு. 

அட்டாதுட்டம் ந்ச-பற்தார பெ.(ஈ.) 
அட்டாதுட்டி (வின்.) பார்க்க; 866 ௮//2/ப/3 

தெ. அட்டாதிட்டமு. டி 

அட்டாபாதம் ௪/2-௦22௮/77, பெ.(1.) 1. எட்டுக் 
கால் பூச்சி; 1011160060 115604. 2. சிலந்திப் 
பூச்சி; 50106. 3. பொன்; 0010. 4. சரபப் புள்: ௮ 
1௮0ப1௦ப5 ஒுூறு1 1690௨0 610 5பழ0௦560 (6 
126 16 180பநு ௦4 ௮11௮00 ௮ 1௦ (சா.அக.). 

த.வ. எண்காலி. 

[அட்டா - பாதம்] 

[5/6 ௪௮௮725. ஆட்டா.] 

பதி2பதம்2பாதம் 2 6. 0245. 

அட்டாமுகம் ௪//௪77பரகர7, டெ...) 1 இகழ்ச்சி, 
கவலை, ஐயம் இவற்றாற் கோணிய முகம்; 120௨ 
(பார் 85109 1 ௦௦ர்ோழர், ௭௦௦ ௦ 
லட. 2. சுளித்தமுகம்; கரு 1206. 

த.வ. கோணல்முகம்.. 

/அட்டா - முகம்] 

[577. ௪௮2௧. அட்டா] 

முகம் 2 €॥ர். ரபச்௪, 

அட்டாவதானம் 2//202/20௮7, பெ.(ஈ.) ஒரே 
நேரத்தில் எண்வகை வினைகளில் நினைவு 
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செலுத்துகை; 21 ௦7 ௮118ஈ0110 1௦ ஒர 
ஈாகரசா5 சர் ௨ 4௨. அட்டாவதானமுர் 
தொல்காப்பிய மகப்பொருளாம் (கணிப்பா, / 
225 72). 

த.வ. எண்நினைவாற்றல், கண்கவனகம். 

[5/7 சா௪/௪ய/௮7௪2௧. அட்டாவதானம் ] 

அட்டாவதானி சர்சச/சச் பெ.(ஈ.) ஒரே 
நேரத்தில் எட்டு வினைகளில் நினைவு 
செலுத்துபவர்; 016 5168/160 1 16 வார் ௦7 

2110 1௦ வரர் ராகமாக ௦4 11௦ 146. 

அட்டா வதானணி சொக்கன்” (தஞ்சையா. 
உரைச்சிறம்/, 

த.வ. எண்கவனகர். 

/5/ம் 29௮74212072/7072 ௧. அட்டாலதாணி]/ 

அட்டி ௪44 பெ.(.) அதிமதுரம்; ரி0 119ப௦170௦- 
அம ப5 ழா6௦௦1௦11ப5 (சா. அக.). 

[5/4 ரர் த. அட்டி] 
அட்டிகதாகம் ௪/7/92-227௮/7, பெ.(॥.) அதி 

மதுரம் பார்க்க; 566 207-/77221//2/77. (சா. அக.) 

அட்டிகாலா ௪/4 பெ.(.) அட்டிகதாகம் 
பார்க்க; 566 2/0922-2292/77 (சா.அக.). 

அட்டிதாமதம் ௪/7-/௮77௪2௮7, பெ.(॥.) 
சிறுசீரகம்; பே௱!ஈ॥ 5660, பேோ௱ரயா௱ 

யா (சா.௮க.). 

அட்டிமதுசாரம் ௪//77௪௦0/-2௮77 பெ.(1.) 
1. அதிமதுரம்; 118ப01௦6 ௨ 9ப/௨௦ாரர129 

0/௮0௨. 2. நாட்டு அதிமதுரம் அல்லது குன்றி 

வேர்: | ப் 110ப0ார6௨ ॥௦01, &ம7ப5 

0720510115 (சா..அக.). 

/5/ம ட்ராக் ப/22 ஐ. அப்வபாது 

அட்டிமதுரம் ௮124/77220/2/77, பெ.(1.) பூடுவகை 

(பு.வெ. 12, 8. உரை.); ॥0ப011௦6-01௮1். 

த.வ. அதிமதுரம். 

[5/7 ரசல்பாரச௦ப/2 2 த. அட்டிமதுரம்.] 

அட்டிமதுரி 1/772010/17 பெ. (.) 

அட்டிமதுசாரம் பார்க்க; 588 ௮/17-/7720/- 

52/4177 (சா.அக.). 

[5/4 ரர்்பரசம/ப(2- த. அட்டிதூரி!] 

அட்டீலிகாரோகம் 

அட்டிமாமதி சற்ட்ரகாச2ி பெ.(ா.] ௧௬ 
நொச்சி; 8 61/௮0% 5060165 ௦074 ஐபாராரி௦211௦ 

01௮11, 4/51/0/2 6௨7௭0௮755௪ (சா.அக.). 

அட்டியம் ௮௫௮77 பெ.(.) அதிமதுரம் பார்க்க; 
566 ௪-/7௪0ப/2/77 (சா.அக.. . 

[5ம் ரத. அட்டியம்/ 

அட்டியோசம் ௮/8-)/22௮/77, பெ.(ஈ.) அரப்பொடி; 
௦0 71105 (சா.அக.). 

அட்டிரபாணிதம் ௪2-௦2, பெ.(ஈ.) 
சிவப்புப் புளியம் பிரண்டை; 8 720 5060125 ௦7 

50பா 10 ஸரா6, 478/5 56105௪ (சா.அக.). 

அட்டிரம் ௪௮7, பெ.(॥.) இலுப்பை; 1௦0 
62/60 085519, 2855/2 /0970//௪ (சா.அக.). 

அட்டிலம் ௪/8/௯77, பெ.(ஈ.) வீக்கம்; 8/!110 
(சா.அக.). 

[5/2 ௬௮/42. அட்டிலம்] 
அட்டிலாரோகம் ௪://2-09௮/7, பெ.(ஈ.) 

அட்டிலாவாதம் பார்க்க; 566 ௮///2-0205/77 
(சா.அக.). 

[5ம் ௬/௪ * மர௮2த. அட்டிலாரோகம்/ 

அட்டிலாவாதம் ௪/௪-ட2227, பெ.(.) 
தொப்புளின் கீழாகச் சிறுநீர்ப்பை, 

எருவாய்க்கிடையே காற்று தங்கி, 

அதிகரித்துச் சிறுகல்லைப் போல் 

சுமையாகவும், கெட்டியாகவுமுள்ள கட்டியை 

எழுப்பும் வளிநோய்; 8 018688 1ஈ ுர்/௦் 16 
ப£௮ா060 ராம் ௮0012121௨0 0௦000 ஷப 

1 ௦௭0௪2160 0 100060 1 14௨ 1௦00௦0 0ஸ்க வா 

௨ 61௮00 ௮௦ 16 ௮1ப5, 0௮1௦05 ௮ 14/07 

பாராது 1பராபொ 4/6 ௨ 0௦06, நண்பன் 15 ஈனா 

வா ஊரரபார ரா 6 மனாக௦14ா (சா.அக.). 

த.வ. வளிநோய்க்கட்டி. 

[56% அி* ப242 ௬. அட்டிலாவாதம்/ 

அட்டீலிகம் ௪49௮77, பெ.(1.) கல்; 51௦0௨ 
(சா.அக.). 

அட்டீலிகாரோகம் ௮௪//42-27௮/77 பெ.(ஈ.) 
ஆண்குறியில் புண்ணை (விரணத்தை)ப் 

பிறப்பித்து, அதில் குழி விழுந்து கல்லைப் போல் 
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கட்டியாக இருக்கும்படிச் செய்யும் ஒருவகைக் 
குய்யநோய்; 8 056856 0716 65 08பவ0 
06ஓஐ ப065 கரன் ஈகா ர பஒ0(-5 ௮] 
£௦பா0 1 (சா.அக.). 

த.வ. குய்யப்பிணி. 

[5/7 ௮ர* £ம922த. அட்டீவிகாரோகும், // 
அடஞ்சாதி-த்தல் ௪027-5215, 4 செ.கு.வி.(ப.) 

வன்மங்கொள்ளுதல்; 1௦ ஈர் ௮ 
51படட௦ா, பரி 5றர1( ௦7 ௦000511௦. 

[570. /7௪/7௪42205த. ஆடஞ்சாதி-.. 7, 
அடத்தி ௪4) பெ.(ஈ.) 1. மொத்த வணிகம்: 

ஸூரா 80 5ஊ1110 1ஈ 1௦18, ௦65௮1௨ 
2. பாசி (வின்.): ஜாஉ௱ர்ப௱ 1௦ [ரர ஷு 
3. தரகு (இ.வ.); 0௦0ஈ௱(85100 ம 9080 
டப511655 . 

[பீ. ௮77௪15 த. அடத்தி] 
அடத்திச்சீட்டு ௪0௪14-0-2//ப, பெ.(ஈ.) ஒரு 

செட்டியார் மற்றொரு செட்டிக்கு இவ்வளவு 
தொகைவரை கொடுக்கலா மென்று எழுதிக் 
கொடுக்குஞ் சீட்டு (இ.வ.); ஈ௦16 ங் 0 ௦06 
சொ 1௦ வாளர. 51௦40 11௨ வ௱௦பார் 
வர்ர என்பன் 1௦ சொல பட எற 15 பா 
120. 

[அடத்தி - சீட்டு] 
[ப ௮௪/2 த. அடத்த] 

அடதாளம் ௪2-/2/), பெ.(ஈ.) தாளவகை 
(பரத. தாள. 23); (14ப5.) ஷு ௦4 11 ராஒ- 
ாா€85ப6. 

/அட(ம்) தாளம்] 

[5/1. ௪/2. அடம், / 

தாள் தாளம் 2 5. தட. 

அடந்தாளம் ௪௮227 பெ.(ஈ.) தாளவகை 
(வின்.); (ஈப58.) ௮ பா௦-௱6௮5பா6 

அடயோகம் ௪857௮. பெ.(.) ஓக வகை: 
10௦7 29721௩௦040 5௦27௮] 315010ரகரு 
8%6101565 ௦14 ௮ (90 கர்ப. 
அட பபோகத்தினால் விளை தொலைத்து” 
(திருக்காளத். ப. 78, 5) 
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[அட யோசும்] 

[$/7. 47௮ 2 த. அடம்] 

ஜகம் 2 54ம். 27௮, 

அடவாதி 279207 பெ.(1.) 1. பிடிவாதக்காரன்: 
௦௦541௭16 06௭50. 2. தீராப்பகையுள்ளவன்: 
[2/0ளிப! 0௦80. 

[5/4 ௪07௪-0227 2: த. அடவாதி] 

அடாணா சசரக பெ.(.) ஒரு பண்; (ஈப5.) 
56011௦ ஈாவ/௦ர்-(/06. 

[0. அறி422 த. அடாணா.] 

அடாத்தியம் ௪௪௪), பெ.(ஈ.) முறைகேடு 
(வின்.); 1101௦, 1ஈ/ப511௦6. 

[5/4 //௪/7215 த. அடாத்தியம்/ 

அடாத்து ௪௦2/0) பெ.(1.) 1. வலக்காரம் (வின்); 
101606, 10106. 2. அவமதி (வின்): |ஈ5ப14. 
௦௦௭0080100. 3. வழியின்மை (இ.வ.); 
பஙுபடரி 401௦55. 

[5/6 ௪௪! 2 ௬. அடாத்து: 7, 

அடாலத்து சரசசரப, பெ.(ஈ.) முறைமன்றம் 
(14.7 ௦0பார் 07)ப511௦6. 

த.வ. நயன்மன்றம். 

/0. ௪22௪2 த. அடாலத்தப] 

அடாற்காரம் ௪௧/௮௮ பெ.(1.) வலக்காரம்: 
மஸ கர்ப் 15 0௦76 7 1000௦, ூ 4101706. 
'அடாற்காரத்தா வரிதாக.ப் பமிலுதலின்” 
(திருக்காசாத். 1; 78. 70 த் 

த.வ. வல்லந்தம். 

[571. ௪724௪ 5 த. ஆடாற்காரம்] 

அடித்தி ௪ பெ.(.) வணிக ஆணையாளர் 
(.6.); றஊ௦81(/1 01850010௨1 ௦ 
01. 

[0. அர்ச் 5 த. அடித்தி] 
அடித்திவியாபாரம் 2214-20௮௮) பெ.(ஈ.) 

மொத்த வணிகம் (0.6.); பா௦165௮1௮ 
093105. 

[ ப. ௪ 541.ர:2௦௮௪ ௪. அடித்தி 
1யபாரம்] 



அண்டக்கமர் 

அண்டக்கமர் ௪ா-வ௭௮ பெ.(ஈ.) 
மண்டையோட்டின் பிளப்பு; 1158பாட ௦4 16 
516ப1-01௮/௮ 155பா6 (சா.அக.). 

த.வ. மண்டைப்பிளப்பு. 

[அண்டம் 4 கமர்] 

[/1. ௮0222 த. அண்ட] 

கல் 2 சுவா 2 கமர் 

அண்டக்கல் 2/702-/-/2/ பெ.(ஈ.) 
1. அண்டக்கல் எனப்படும் சிறு சுண்ணாம்புக் 
கற்கள்; (இது புரட்டாசி முதல், 
கார்த்திகைக்குள் உவர்நிலத்தில் இடுப்பளவு 
பள்ளம் தோண்டிப் பார்க்க, பூ நீறானது மாறிப் 
பல்லி அல்லது ஒணான் முட்டைகளைப் 
போலிருக்கும்) இதுவே 3 லர்£ா5//௨ ரா௦பற 
௦1 560008ரூ ॥ா 66 ௦0000௦5560 ௦7 

£௦ப060 0௮110165 (166 [16 ௨005 ௦04 [601125- 

௦௦116. 1 8௨ எளவு 1௦பா் 3 ஒள் 

௦10176 500 071பர'5 கொர் மன்ஊ 11௦ 

ஈரி ௦14 5601சாம்கா 80 1410ம். 

2. சிற்றண்டம், பேரண்டம், நடுவண்டம், 

ஆணைக்கல், காரசாரக்கல், நடுமையக் 

கல்லெனப் பல வகையாய் குறியீட்டில் 

சொல்லப்படும் மண்ணில் உண்டாகும் ஒரு 
நஞ்சுக்கல்,; 3 80610685 ௦1 !॥ஈா£5100௦ 

0௦௱0௦860 ௦7 9/௦0ப/௨5 01ப512160 1௦90௪ 

௮01௦ பா பாளொ1 1௦ 02102160ப5 501. 

(1510 ரூ உவ! (௨ல் ஈவா 85 

ராஊார்ா20 20௦ங6 (சா.அக.). 

(அண்டம்) 4 கஸ்.] 

[5/5 சாண” த. அண்டம்] 

கல் குல்? கல் 

அண்டக்கல்லுற்பத்தி ௮722-/-4அ/-ப7-0௮/1 

பெ.(ஈ.) சிறு சுண்ணாம்புக் கற்களின் பிறப்பு; 

(௨ ஜா௦0ப௦1/௦0 ௦7 1௨ 820004 

ப்ரா2ஐ1௦ால5 11 ஈகர்பாட ௦ ட்டு க ஈகர்பாலி! 

0ா௦௦665 - ௦4 (116 1௦௮௦ (சா.அக.). 

[தண்டம் 4 கல் உற்பத்தி] 

[5/1 காத. அண்டம் ச்ம். ப[-.0௪472 

த..உற்புத்தி] 
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'அண்டக்கழலை //02--4௮/௮௮) பெ.(£.) 

1. விதைப்பகுதியில் வரும் ஒருவகைக் கழலைக் 
கட்டி; ௮ 1பாா௦பா ௦4 1116 16514016-0௦111000ப5. 

2. தலை மண்டையில் வரும் ஒரு கழலைக் கட்டி; 
8 ொ௦பா௱5௦€0் 60௨௮ ௦7 116 80வ]ற 

2880019160 காம் ராரிவறா௱ற்௦ ௦8 60௦6 ௦ 

ராவா ௦04 6 8/ப॥! 0௦0௨5-றபரீடு; (பா௦பா. 

3. பிடுக்கில் உண்டாகும், ஒரு வகைக் 

கொழுப்புக் கழலை; 3 5802060ப5 010௨83) 
351 ௦07 1௨ 5ா௦ர்பாா; 81௦ ௦07 16 

58௭01பாு 8001ப௱-18ற1105ப௱ா; 0௦.7, 

1031௦0616௨ (8 19 801014! 1பாா௦பா) 

(சா.௮௧.). 

த.வ. கழலைக்கட்டி 

[அண்டம் 4 கழலை.] 

[5/ம் ௮1022 த. அண்டம்)] 

கர ௧.லை. 

அண்டகடம் ௮௦௧௯௪௮, பெ.(ஈ.) அண்ட 

கடாகம் (கந்தபு.அண்ட.18) பார்க்க; 566 

17244202204/77. 

[அண்டம் - கடம்.] 

[52/00 ௮022 த. அண்டம்] 

௧௫2 கடம். ௧௫) - கடுமையான ஐ3. ௮10- 

பருமை (கற்க) கூ.றித்த சொல்லாக்க எற. 

அண்டகடாகம் ௮௭௭௪229௮77, பெ.(.) உலக 

உருண்டையின் மேல் ஒடு (திருவிளை. தீர்த்த. 

9.): ௨0118௫ ஐவி கரன் 8பா௦பாகே 0௦ 

பார்/னா56. 

த.வ. நிலமேலோடு, கோளகம். 

(அண்டம் 4 கடாகும்/ 

[$/ம. ௮10௪2 த. அண்டம்] 

அண்டகபாலம் ௪07௪-6௪௦௮, பெ.(ஈ.) 
அண்டகடாகம் (தேவா. 246, 2.) பார்க்க; 5626 

21102%21202777. 

(அண்டம்) 4 கபாலம்/ 

[5ம் சார் த. அண்டம்/ 

கன்னப்புலம்2 க.ப்பளாம்2 க.்பாராம் 2 510. 

(202277. 



அண்டகம் 

அண்டகம் ௮௦82௮7 பெ.(ஈ.) 1. கொட்டை; 

[(6511016. 2. சிறுமுட்டை; 0௩ப௱. 
3. குப்பைமேனி; ரபட்ட்[6ஈ பிலா, 42/01 

//70/09 (சா. அ௧.). 

த.வ. விதைக்கொட்டை.. 

/5/1. ௮1022 த. அண்டகம்/ 

அண்டகமேனி சாச்ரச௪-ரக பெ.(.) 

அண்டகம் பார்க்க; 866 272294/7 (சா.அக.). 

அண்டகலை ௪௦/4 பெ.(ஈ.) நிலவின் கலை: 

9 போலார் ௦1 றாவா2 0௦/4௮! மா2௦ம்4 ௦00 

ற 06 1ஊீஈ௦5்ரி (சா.அ௮க.). 

த.வ. இடைகலை. 

[அண்டம்] 4 கலை, 

[5/4. ௮0௭௪ * க. அண்டம்] 

கன் 2 கலை (9/௮. 770) இ/ச்சொற்கு 

ட பொதியில் மூரல.மில்றைலை, 

அண்டக்கற்டம் சார- சா, பெ.(ஈ.) 
கல்லுப்பில் இருபது நாள் வைத்தெடுத்து, பின் 
அவித்த கருங்கோழி முட்டைகள்; 16 6005 ௦74 
௦180110015 (601 மர்ரரர உடற ௦4 1௦01-5௮14 
1௦ 20 6 86 ௭ 18/6 ௦பர் ௨0 6௦4160 
(சா.அக.). 

[அண்ட (ம்) 4 கற்பம்] 

[544. ௮2௪ 2 த. அண்டம்] 

௧௫ 5 கருப்பம் 5 50. கற்பம் 

அண்டக்குகை ௪ஈர௪-//யன பெ.(.) 
மருந்தினைப் புகட்டிக் குகையைப் போல் 
பயன்படுத்திப் புடம் போட உதவும் கோழி 
முட்டையின் உட்கரு நீங்கிய ஒடு. : 1௦ 11411 6197/ 
699 0 5176 07 ௮ 801001 ப5௨0 25 ரப 
1௦ நாவா ஈ௱உய்ளா (சா.அக.. 

[அண்டம் * குகை,] 

[5/4 ௧1022 த. அண்டம்] 

குழி 2 குமை 2 குகை. 

அண்டகூடம் 2/722-/0/2277... பெ.(ஈ.) 
உலகக்கோளகை; 91019௨ ௦74 1 பாார்பனா56. 
அண்ட கூடமுாஞ் சாம்பராமொழியும் கம்பரா. 
அகி, 74). 
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[தண்டம் * கூடம்] 

[5/1.௮௧௭௦:த.அண்டம்.] 

கூடு * கூடம், 

அண்டக்கெவுனம் ௪7௭௪-4௪1௮ பெ.(ஈ.) 
காட்டுப்பருத்தி; 0௦187 51/6 ௦௦110, 

0௦04/050௨௱பா 00530/பா (சா.அக.). 

அண்டக்கேசரி ௪௭௭௪-622௮ பெ.(ஈ.) 
சாம்பலுப்பு (சத்தியுப்பு); 5வ/1 ௦11421ஈ6 ரு 
பபா 068௨0 07285. 

அண்டகை" ௬௭097௮ பெ.(॥.) அப்பவருக்கம் 
(சூடா.); 00 ௦1 ௦216. 

தெ. அட் ட்ரிக. 

அண்டகை” ௪௮1 பெ.(ஈ.) 1. விதைக் 
கொட்டை 16 080 ௦௦1/0 (௦ 162001-5 
-56(பாஈ. 2. பழம்; ராப. 3. பழத் தோல்: (6 
௦பர்8ா 58/ ௦7 க ரப/(. 4. சினைப்பை: (11 
௫5௦௦௭) 116 7ஊால6௨ 092 (ஈ வரன் 10௪ 
௦8 0 16 [80 00ப௦44/௨ ரா ௦ா 6005, ௮1௨ 
1௦60 ௮0 00/510060: ௦1௬. (1 கரு) 8 
956 8010870 116 08ப165 மா 94௦பா0 56605, 
௦ 99/60 19/16 ௦ 111௦ பிரப் (சா.அக.). 

[5/. ௮72222 த. அண்டை, 7] 
அண்டக்கோசம்! 27௭-62௪ பெ.(ஈ.) 

1. ஒடு (கந்தபு.௮ண்ட.); ராகொஷரு 54 
கள். 8பர௦பரர்க் 19 பார்ங்கா56. 
2. விதைப்பை(இங். வை.); 50001பா. 

[அண்டம் * கோசர் ர] 

கோறம்-28கோகும் 5525 6222. 
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அண்டக்கோசம்” ௮2௪-/-602௮, பெ.(ஈ.) 
1. விதையின் உறை; 176 ௦06 ௦௦௨10 ௦4 1௦ 
1௦51/0165. 2. முட்டைக்கருவின் மேல்தோல்; 
(16 890 ௦0 ௱ஊ௱மாவா6௦ப5 0௨0 நர் 

லாவா 16 34016 01 8 600. 

3. அண்டத்தின் மேல்தோல், விதை மற்றும் 

அதைச்சேர்ந்த உறுப்புகளடங்கிய பை; 1/௨ 

ள் எர ௦௦ொர்வாக 16 1625110165 80 

[ஓ ௨006550ரு/ 0ா9215-50101ப௱ (சா.அக.). 

[அண்டம் 4 கோசம்] 

[5/7 2702 த... அண்டம்] 

கோளம் 2கோயாம் கோம். ௧2௪, 

அண்டக்கோசு ௮29-//280) பெ.(ஈ.) 
முட்டைக் கோசு; 8 பேரு 6051201௦ ஈரி 
[125 6 (62௩6 ர 5௦ 1௦பா0 2௮0-0200௦20௦ 

(சா. அக.). 

அண்டக்கோளகை ௪2௪-/-4௦/27) பெ.(.) 

உலகவுருண்டை (கந்தபு. அண்ட.65.); 91006 ௦ 

(௨ பாஙனா56. 

[அண்டம் * கோளாக] 

[5/ு். சாண 2 த. அண்டம்] 

கோள் ௮ கோளகம் கோளை 24. 

0/2. 

அண்டக்கோளம் ௪௮௭௪-6௮, பெ.(॥.) 
அண்டகோளகை (திருவிளை.நகர. 21.) 

பார்க்க; 8€6 ௮/70242/22௮ 

[அண்டம் * கோேரசரம்/ 

[54% ௮2 த. அண்டம்] 

கொள் கோள் கோளார் 2 5/0 002. 

அண்டசசெந்தூரம் 

அண்டச்சத்து ௮29-2-220) பெ.(ஈ.) 
மண்டையோட்டினின்று உருவாக்கும் ஊட்டம்; 

688810 602620 110 16 ஈபராவா ஒரி 

(சா.அக.). 

[அண்டம் - சத்து: 
[5/0.2/7022 த. அண்டம்] 

சச 2சண்-2 சத்து, 

அண்டச்சுண்ணம் ௪/25-௦-2020௮/77, பெ.(.) 

1. ஊதை (வாதம்), பித்தம், மருத்துவம், ஒகம் 

அறிவு (ஞானம்) முதலியவற்றிற்கு 
அடிப்படையான முப்பூச்சுண்ணம், அதாவது 

மூன்று வகையுப்புகளினாலான சுண்ண 

மருந்து; 11210 551/1 [.6., 16 பா ௦7 ௨௦ 

(6 ௦7 58115. 11/5 15 0௦05106760 9ரந் 

பப! 1 விளா, ஈரா, 4002 ௨௮0 

9௨௨ (501111பவ! ௧150௦) வா 5142௨. 

2. மருத்துவத்திற்குப் பயன்படுவதும், 

மண்டையோட்டினைப் பயன்படுத்தி 

உருவாக்கப்படுவதுமான சுண்ண மருந்து; 8 

௦௮//ப௱ 0௦00௦பா0் நாஉறனாக0 ரா௦ற 11௦ 

பாவா வ. 1* 15 ப560 ரா ௱ 0/௦ 

(சா.அக.). 

ட்அணண்டம் -* அச்சாரம்] 

[5ம் ௪00௪2 த. அண்டம் 

சுகர் சுன் 2 சண்ாாம்52ம் 201772 

அண்டச்சுவர் ௪25-2-2ப12 பெ.(॥.) 
உலகவுருண்டையின் புறத்தோற்றம் (பிங்.); 

8௮! ௦712 பார்பனா56, 86 ௨ ௮/௮. 

[5/5 ௪2௪ அண்டம்] 

அம் 2 சுவல் 2 சுவா 

அண்டச்செந்தூரம் ௮/722-2-22/70174/77 பெ. 
(ஈ.) 1. கோழிமுட்டை ஒட்டைக் கொண்டு 

செய்யும் செந்தூரம்; 8 120 0௦/8 றா60276௨0 

௦பர் ௦116 8 வ/5 ௦7 8 107815 ௨00. 2. அடை 

காத்த கோழிமுட்டையோட்டை மற்றச் 

சரக்குகளுடன் சேர்த்துச் செய்யும் சிவப்பு 

மருந்து; ௮ 760 006 றா60860 0 (116 

௦21௦121100 ௦7 600-8௫5 ௱/)060 



அண்டசசோர்வு 

ர்வ ரொோப05. 3. கோழிமுட்டைக் 

குடுக்கைக்குள் வைத்து உருவாக்கும் மருந்து; 

2 £€0 00006 ௦0194060 ம ௦ல் 1௪ 

பு ரா 00௨54௦ ௨௦௦560 1 2 1௦41'6 ௨00 

51௫11. 4. மண்டையோட்டில் வைத்து 

உருவாக்கும் செந்தூரம்; 8 160 ஈாஉொ்பாஅ! 
0௦/06 ௦01௪1406௨0 0 116 041011௮11௦ ௦7 

ரோொப05 ஈள௱ள்௦வ1ு 508160 1 1௨ ஈ்பாராலா 

51பரி (சா. அக.) 

[அண்டம் 4 செந்துரம்.] 

[5/4. ௪0: த. அண்டம்] 
சிந்தாரம் 5 செந்தூரம், 

அண்டச்சோர்வு ௪79-2-227ப பெ.(ஈ.) 
விதைத்தளர்ச்சி; 21007 ௦7 [0655 ௦7 16 
185065, ர௦1/0௪71௦17/௪ (சா..௮க.). 

[அண்டம் 4 சோ] 

[5/1. ௮1292 த. அண்டம்] 

சோர் 5 சோர்வு 

அண்டசம்" ௪ஈ௭௪2௪௱, பெ.(ஈ.) முட்டையிற் 
பிறப்பன (சி. சி. 2, 89); 0ப1087௦ப5 வாரா௮/6. 
016 011௦ பா பூர்- ரர, 0.1, 

[5404 ௮09/2 2 த. அண்ட சர்] 

அண்டசம்” ௪72252, பெ.(॥.) 1. பறவை (அக. 
நி); 60. 2. ஒந்தி: ரவா வ6௦ா. 3. பாம்பு 
முதலியன; 8186 80 ௦14 20ப811௦5 
4. மீன் முதலான நீர்வாழ் உயிரிகள்: 16 ௮10 
௦14 80ப50௦5. 5. சங்கு (உரி.நி.): ௦௦0௦. 6. 
ஆமை (அ௧. நி.); 1௦71௦186. 

[5/1. 2722-2 5 த. அண்டசம்] 

அண்டசராசரம் ௪2௪22௮22௮௮, பெ.(ஈ.) 
இயலுலகம் முழுமையும்; பாபுலா26 ௦௦9௦5. 

[5/1. ௪௭௪ 0௮௪ 4 2-04/22த. அண்ட 
சராசரம். ] 

அண்டச்சவ்வு 2722-2-௦௮1௩/ப பெ.(.) 1. மயிர் 
மண்டிய இறைச்சி; (6 505/2 பு5ப௮[[ு 
004860 நா் ஈவ், நவ்ரு 508]. 
2. தலைக்கறி; 176 ௦பர்6 ேோேளாரா0 ௦7 (6 1௨௮0 
50 (சா.அக.). 

146 அண்டசிதம் 

[அண்டம் 4 சவ] 

[5/5 21222 த. அண்டம்] 

௪௦ 2 சவ்வு 

அண்டச்சவுக்காரம் ௪729-0௦-௦2 ப/4௮7 

பெ.(॥.) காக்கை, வெண்கோழி, புறா, கழுகு 

ஆகியவற்றின் முட்டைகளில் வகைக்கு 

ஐந்தெடுத்து, அவற்றுடன் செயநீர், கல்லுப்பு, 
ஐந்து சுண்ணம் முதலியவற்றைச் சேர்த்து 
இடித்துச் சித்தர்கள் செய்யும், தாழ்ந்த வகை 

மாழைகளைப் பொன்னாக மாற்றும்;ஒரு 

குளிகை; 8 றர! ப5€0 11 விரவு. 141 15 

றாஜ08ா60 நூ $51002875 நு 8 ற6௦ப!/8ா 

0௦௦685 ா௦வா 10௦ (௨56165. 10௦ 

1௦/௦௧770 216 16 ா0201216:- 

1. ௦06 609 15/8 1௦ 680௦0 ௦7 16716 மாம, 
12, 0701) மர்/(6 10௪4, 0192௦0 ௮ா0 ௨௨016. 

2. 12 /5॥ ௦0 ரிப/0 ௦04160 /ஷு2௦௪. 

3. 161146 ௦2//பா ௦௦௱0௦பா05 ௦42160 

ஈ 1௨ வாரி றார். 

4. 16 0645115660] 5௮11 0௦1/20160 11௦0 (௦ 0605 
௦4 ா60101(4460 5௮111௦பா0.21 (6 6௦1%௦௱ ௦7 

[16 568 (சா.அக.). 

[அண்டம் * ௪௮க்காரார்] 

/[5. ௮702 2 ௬. தண்டம்] 

உலா 2 சவா - காரம் 

அண்டச்சாரணை ௪79-௦-0௮௮7௮] பெ.(ஈ.) 
இதளியக் குளிகைக்குச் சாரணை 
தீர்ப்பதற்காகப் பயன்படுத்தும் முடியண்ட 
படருப்பு; ௮ ஒப! 8911 ஒள்£௮0160 11௦௫ 16 
பறற ஒல! 80 ப560 70 பொசு 
போல! ற1/5 (சா.அக.). 

(அண்டம் 4 சாரணை] 

[544 ரர த. அண்டம்] 

அண்டசிதம் 72௪-52௪ பெ.(.) முட்டையின் 
வெண்கருவைப் போல் உடம்பிலிருக்கும் 
ஒருவகை ஊட்டம்; ௮ 5ப5187௦6 ௦7 கெொிரர[4 
ள்ள /௦வ/ ௦0௦0௦81100 £65ஊ௱4ஈ0 1176 



அண்டசிறுநீர 

வர்ர்ர€ ௦7 வா 609, 1௦பா் ஈ 1௨ 0௦், 

4/௦ யாாா௦/0% ழா௦(எ (சா.அக.). 

[5/4 2170275/22 ௧. அண்ட சிதம்] 

அண்டசிறுநீர் ௧௪-30 ப-ர பெ.(ஈ.) சிறுநீர்ப் 
பையில் தங்கி நிற்கும் சிறுநீர்; 162 பார்ரடீ 5100௨0 

பழ ர 116 0120027 0௪௦01௦ 14 15 01500௮10௦0 

(சா.அக.). 

[அண்டம் 4 சிறுநீர்] 

/571. ௮02 த. அண்டம்] 

சில் சிறு 4 நீர் 

அண்டசு ௪௦௪30, பெ.(.) முட்டைவயிற் பிறப்பு; 
பூ1021௦0ப6 (சா.அக.). 

[5/1. ௮7022 2 த. அ௮ண்ட௪.] 

அண்டசூலை ௮05-20௮ பெ.(॥.) வளி மிகுதியி 
(வாதத்தி)னால் விதையின் நரம்புகள் 

தாக்குண்டு குத்தல் மற்றும் வலியுண்டக்கும், 

ஒரு வகைச் சூலைநோய்; 8 ஈ6பாவ91௦ ௭ ௦7 
5௦1௨ 0 ௮ம் ௦0 00௮௮௦4 

6)60241121௦௨0 ரி ௦ (2511016, 

000/120112ப/7௮/0/9 (சா.அக.). 

[அண்பபம் - சூ.லை,] 

[5/0 ௮0௪2த. அண்டம்] 

கூன் 2 ரூ, 

அண்டசெயநீர் ௪72௪-23:௪- பெ.(ஈ.) 

1. கோழிமுட்டையில் இருந்து உருவாக்கும் ஒரு 

வகைச் செயநீர்; ௨ 0௨௦ப!௮/ர |10ப10 நா202ா50 

1௦0 16 101815 ௨00 1/௦ 15 ஈம்60் பட 

சர்ர்ர் 1௨ ரபர் 1௨௦115 வார் (ஒற் 

600560 1 [ஓ 191-021. 

2. தலைச்சன் பிள்ளைத் தலையைக் 

கொண்டு உருவாக்கும் ஒரு வகைச் செயநீர்; 

2 |/0ப/ி றாஉறகா௭1/௦ு ௦01211€0 ரா௦௱ 106 

290 ௦71/6 ரிா51-0௦7 ரி அரி (6 ல் 

(சா. அ௮க௧க.). 

[நன் டம் * செயதீர்] 

[824 ௮௭௭ 5 க. அண்டம்] 

செய் - நீர் 2 செயறீர். 

அண்டத்தோடு 

அண்டசை ௪௪2 பெ.(.) நறுமணப்பொருள் 
(கத்தூரி) (பரி. அக.); ஈ1ப5(. 

[5/0 ௮7022 2 த. அண்ட. 

அண்டசோதி ௮௪-50201 பெ.(॥.) சோதி பரம்; 
௮ /பாரா௦ப5 1166 55/0 10 06 1௦பார் ௦ 1/6 

(00 07 5, வா் 1/5 061/260 1௦ ௦௦1௮ 

௦801101085 (சா.௮க.). 

[ஒரம் ௮௬02 4 நாம்ப 2 த. அண்டசோதி.] 

அண்டத்தாங்கம் ௮௭௭-27௮, பெ.(॥.) 
பெருங்குறிஞ்சா; 5 விகார் 50௨௭௱௦௫3 

51/21/10௦0 ர், 5௪௦௮07௦ ௨௱௦1/02 

(சா.அக.). 

அண்டத்தாசி ௪25-0/22] பெ.(ா.) 
கண்டங்கத்திரி; இரு மாருல, 5௦/௭ப௱ 

௮01௦00 ய (சா.அக.). 

அண்டத்தாபிதம் 2702-//25/0௪/7, பெ.(1.) 
1. விதையில் ஏற்படும் அழற்சி; ரிவி 

௦11721251/0/25 ௦௦/16. 2. பிடுக்கின் விதைப் 

பையில் ஏற்படும் அழற்சி; ஈரிஉஊ௱௱௮11௦ ௦4 16 

50101பாரா-50101405 (சா.அக.). 

த.வ. விதைவீக்கம். 

[88ம் அரப 20//2 2 அண்டதாம்கும்.] 

அண்டத்தைமயினமாக்கி ௮2/2/772/௮- 
772/4 பெ.(1.) நாணற்புல், ॥வாவ! 01955, 

5௪௦௦04௮௮17 500/712/12 17 (சா.அக.). 

அண்டத்தைலம் ௮29-/-/௮/2/7, பெ.(ஈ.) 
கோழிமுட்டை எண்ணெய்; றல! ௦॥ 

லஐர்501௦௨௦ 7௦ ஈவா ௨005. 

த.வ. முட்டை நெய்மம். 

[துண்டம் - குலம்] 

[54ம் ௮2-௮௪ 2 த. அ௮ண்டதுறகைலம்/ 

அண்டத்தோடு ௮09-022, பெ.(ஈ.) 

1. முட்டையோடு; 16 561 ௦1 8 809. 

2. மண்டையோடு; 6 5/ய॥ ௦ வா வாவ, 

ற௮ங்ி௦பஉரு ஈயராகா ஒயர் (சா.அக.). 

(அண்டத்து -* ஓடு] 
[5/0 ௮22 2 த. அண்டம்] 

“அத்து” சாரியை: 



அண்டத்தோல் 

அண்டத்தோல் ௮ரர௪-/7/5/ பெ.(ஈ.) 
1. முட்டையோடு; 110011௪௦17 பர் ப5ப5விு 
£எ1எாாரா0 1௦ 81 600-861. 2. முட்டை 
யோட்டின் உட் பக்கத்துச் சவ்வு; 19 
மாவு ௦௦ப5 9 11606 1௨ 80! ஊவா 
699, 899 886௦06. 3. மண்டையின் தோல்; 
ம்6 814௩௦௦8110 (1௨ 680, 50910. 
4. விதைப் பையின் மேல்தோல்; 1176 81/ஈ ௦711) 
500181. 5. முட்டையினுட் கருவின் சவவுப்பை: 
116 ௱ளம்ாா௦௦ப£ 0௮0 ர் ௨௦5 17௦ 
70% ௦7 8 600, 4016 080 (சா.அக.). 

(அண்டம் - தோல்,] 

[540ம. ௮1222 த. அண்டம்] 

அண்டநீர் ௮2௪-0 பெ.(ஈ.) 1. முட்டையின் 
வெண்கருவினின்று உருவாக்கும் நீர்; 3 10010 
0ா6€08160 7௦௱ (௨ ப்ராட் ௦74 (0௨ 600. 
2. நீராகச் செய்த வெண்கரு; ॥/0ப/116௦ ௦ 
0850146076 ௦74 (௨ 609. 3. அண்ட 
செயநீர் பார்க்க; 866 ௪29-2ல/௪-ஈர். 
4. பிடுக்கில் சேர்ந்த நீர்; (6 ரிபர்ம் ௦௦116௦1௨0 
1 1௨ 8001பா, 86 1 ரொ௦௦616. 
5. நிலத்தினின்று வரும் ஊற்று நீர்; விலா 
௦8700 பர் 1௦0 10௨ வார், 5010 ௩௮14, 
220568 1௦ 81 ௩௮18 170௬ (0 5[(3/ 
(சா.அக.). 

(அண்டம் * நீர்] 

[5/1 ௮ாருத. அண்டம்] 

அண்டநோய் 2702-72 பெ.(ஈ.) 1. தலைவலி; 
1680-800௨, 2. விதைவலி; ஐ (ஈ 
€ (65110165. ௦707/௪/9/௪. 3. விரை 
யூதை(விதை வாதம்); 1440௦0௦61௦. 
4. குடலண்டநோய்; ஈனா. 5. பொதுவாகப் 
பிடுக்கில் வரும் நோய்; ஜாட 159865 ௦7 (5 
(654016 ௦ 66 80௦1பறு (சா.அக.). 

(அண்டம் * நோய்] 

[5/1. ௧௭௦௯௨த. அண்டம்.] 
அண்டப்பரப்பு 4705-0-0௮:200ப பெ.(ஈ.) 

உலகப்பரப்பு; ௨2156 64 45 பங 5௨. 
“மாதிக்கொ டண்ட ப்பரப்பெலாம்” (22/24 
மெளன. 3), 
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(அண்டம் * பரப்பி 

[$61. ௮1222-த. அண்டம்] 

அண்டப்பவுத்திரம் ௪2௪-௦-௦௪0/பப்னார 
பெ.(.) பிடுக்கில் உண்டாக்கும் ஓர் அரிதான 
குறிக்கட்டி நோய்; 3 ௦/௦ 70 ௦7 1151ப[௮ 
111 (6 5001ப௱, 597015/ 751ப/௮ (சா. அக.). 

[5/். ௮72௪-1 0/௪9௮171-02/2:த. அண்டப் 

பததிரம்..] 
அண்டப்பாத்திரம் ௪௭௭௪-௦௨-௪௮ பெ.(ஈ.) 

மண்டையோட்டினால் செய்த ஓர் ஏனம்: 9 
495561 1806 ௦ப் ௦7 16 ஈப௱கா 81 15 
1௦19 1/0ப(05 80 50110 505121௦095 
(சா.அக.). 

[5/01. 2702 0222த. அண்டப்பாத்திரம்] 

அண்டப்பித்தி ௬7௭௪-2-௦/41 பெ.(ஈ.) உலகக் 
கோளத்தின் மேலோடு; (6 கபர ஐர் (0௨ 
168815, 85 (6 8/௨! ௦7 (6 பார்(கா56 
1௭91௭601௦0 06 ஈ 16 1௦ ௦7 8 600. 

த.வ. புடவிச்சுவர். 

[5/0 ௮-2 க. அ௮ண்.டம் ததி] 

அண்டப்பிளவு ௪ர௭௪-2-௦/௪ய; பெ.(ஈ.) 
1. மண்டையோட்டின் பிளப்பு அல்லது வெடிப்பு; 
9 7188பாடி ௦7 (௨ 51ப1[-௦வா/2! 1/856பா. 
2. மூளைப்பகுதியின் இடையேயுள்ள 
இடைவெளி; ([6 1155பர6 560௭௭௦ 116 14௦ 
6 /-80௱ஊ65 ௦7 (௨ மாவ, ரா ஸ்ாவ! 

1185பா6 ௦7 1௦01(பபிொலி! 1165பா. 3. கருவில் 
ஏற்பட்ட முகத்தின் அருவெருப்பு; 14௨ (4௦ 
104651 180151 1*155பாஒ5 ௦4 106 ா௱ர/௦, 
ரிவாய்ட்ப௮ா 1155பால5. 4. விதைப்பையின் 
விந்துத் தாரையுள் ஏற்படும் வெடிப்பு அல்லது 
குறிக்கட்டி: ௮ 155பா6 ௦711ப௫!3 வாரா 11௦ 
ஷு௦்ளய்உ ர்வ! 08559085 501013] மா 
50884௦ 1185பா6 014 1151பா௮ (சா.அக.). 

[அண்டம் * பிள] 

(5/4 ௮1222௧. அண்டம்] 
பிள் 2 பின 2? மிளா 
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அண்டப்புத்து ௪7௪-௦-௦:௮/  பெ.(ஈ.) 
அண்டப்புற்று பார்க்க; 826 27229-2-2 40, 

(அண்டம் * புற்றுபி 

[5/ம் ௪9. அண்டம்] 

புல் 2 புற்று 2 புதிது, 

அண்டப்புரட்டன் ௪772-02-02 பெ.(ஈ.) 
பெரும்போக்கிலி; ௦௦15ப௱௱ 216 1௦00ப6. 

த.வ. அடாவடிக்காரன். 

[அண்டம் 4 புரட்டன்./ 

[571 ௮702. அண்டம்] 

புரசர் 2 புரட்டு 2 புரட்ட; 

அண்டப்புளுகன் ௪௭௪-௦-௦ய//(ஏ20 பெ.(.) 

பெரும் பொய்யன்; ஈ॥௦ா50ப8 100ப6. 

[அண்டம் * புளுகன்.] 

[5/௩.௮72௯௨-த. அண்டம்] 
பர் 2பருநகு புகர், 

அண்டப்புற்று 2௮7௭2-2-2 70, பெ.(1.) பிடுக்கில் 
உண்டாகும் ஒர் (கிரந்திப் புற்றுநோய்ப் புண்); 
லோ ௦1 1 50001ப௱ (சா.அக.). 

[அண்டம் - புற்று 
[56ம் 200225. அண்டம்] 

பும் 2 புற்று, 

அண்டப்பூடு ௮09-0-2420) பெ.(ஈ.) முயல்; 

[௮0௦1 (சா.அக.). 

அண்டப்பூண்டு ௪௦௪-,2-2222 பெ. (॥.) 

அண்டப்பூடு பார்க்க; 566 ௮220-0020 

(சா.அக.). 

அண்டப்பேரொளி ௮/22-0-22௦ பெ.(॥.) 

தலையின் மூளை; 1116 5பழர்0 ௦14௦ 07 (6 
பார, ௦௦0பறடராடு 116 ௦/6 பறற வொ 

௦1 ய சொமாப௱ (சா. அக.). 

ட்தண்டம் * பேறொரணி,] 

[5/௩ ௮172௯௭. அண்டம்] 

பேர் 4 தரி 2 பேரொலி 

அண்டப்பை ௪௭௪-2-2௮0 பெ.(ஈ.) விதைத் 
தோல்; ௦௮0 ௦௦ர்சர்ர்ரறு 1௨ 125110/85- 

5௦1ப௱ (சா. அ௮க.). 

அண்டபேதி 

[அண்டர் * பைர] 

[5/2 த. அண்டம்] 

போச் 2 பொய் (பய்) 2” பை 

அண்டப்பொகுட்டு ௪0௪-2-22௪ப//) பெ.(ஈ.) 
அண்டகூடம் பார்க்க; 596 ௮725-6227. 

ர்ச் தலப் பரப்மி னண்டம் பொகுட்டினுட் 

புறுத்துள் " (கம்பரா..பிணிவிட்டு. 772). 

[அண்டம் * பொகுட்டு!/ 

[57/௩௮ த. அண்டம்] 

போக்கு 2 பொகுட்று, 

அண்டபகிரண்டம் ௮722-2௪7-2/722/77, 
பெ.(11.) நிலவுருண்டையும் அதன் புறத்தவான 
உருண்டையும்; (845 ௦1/8 வாம் 16 44010 

௦௦௭0 (6/5 800௨6. அண்டபகி ரண்டமும் 
மாயா விகாரமே (தாயு: பரி. 4./, 

[ஒா்.௮002 4 மவ 2த.அ௮ண்ட 

பகிர்] 

அண்டபவுத்திரம் ௮7022௪0ப/47277, பெ.(.) 
விதைப்பையைச் சார்ந்த நோய்; 501014] 

1151ப1௮. 

[520. ௧0027072௮/7-02/22 க. அண்ட 

ப2திதிர.ம்./ 

அண்டபற்பம் ௮77௪0௮௦௮), பெ.(॥.) கோழி 

முட்டைக் கருவைக் கொண்டு செய்யும் 

மருந்து; சே!ோொஃி ௦4 ஒவ ரோப05 வரின் 
6095. 

[5/ம௮72௪ * .0/025/77427 2 க.அண்ட பற்பம்] 

அண்டபித்தி 2372-0077] பெ.(ஈ.) 
அண்டப்பித்தி பார்க்க; 596 ௮709-02-00 

தரு திருஷ£களே அண்டபித்திக்கு 
மவ்ருகேபோய் (திவ். திருநெடுந். 5, ப்யா., 

ந்ண்டம் * நித்தி] 

[54ம் ௮1292 ஐ. அண்டம்] 

அண்டபேதி ௪29-0௪0 பெ.(.) மாழைகளைப் 

பிரிக்கும் தன்மையுடைய மண்டை 

யோட்டினின்று செய்த, ஒரு கார மருந்து; 9 

௦0 80 ற௦ெளர்ப! ௮௮140௨ 5ப5வா௦ 
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மாஜா 10 16 பாவா வய ஐங்ொ60 
80 ஈம் ரம் ௦ ஈராஉயவா (சா.அக.). 

[5/4 ௮2270/7201//7:த. அண்ட பேதி] 

அண்டபேரண்டபட்சி ௮௦௪2௦527௭௭௦௮12/ 
1. இருதலையுடைய பெரும் பறவை (இ.வ.); ௮ 
௦6 60. 2. கழுகு (பாண்டி); 68016. 

த.வ. கண்டபேரண்டப் பறவை. 

[5/4.9௮1௮௪ம்/87ப00240௮7 5 கு..அணண்ட 
பேரண்டபட்சி?] 

அண்டம்" ௪௦௪7, பெ.(ஈ.) 1. முட்டை (திவா.); 
8909. 2. நிலம்; 116 621. 'நதீர்கொண்ட 
வண்டதீதும் "(ரிச் ப, பாரி 2). 3. வானம் 
(திவா.); 5/0 151016 ௨8816. 4. புடவி 
(அஷ்டாதச. தத்வத். 2, 34.); பார்/6ா56 1ஈ (0௦ 
31806 ௦74 ௮ 6௦9 . 5. அண்ட விதை: 16511016, 
அண்டத்திலாறு செய்வனவால் (திருவிளை, 
பரிநாம் 77). 6. விதை; 5660, ரபர். இல்லமூறு 
மாண்டங்க எறாறுபலம் (கலவ தைல, 33) 

[577 ௮0222 த. அண்டம்] 

அண்டம்” ௪௦, பெ.(ஈ.) 1. புழுகு சட்டம் 
(சம்.அக.) (1/45.); 596 ௦7 (76௨ 04 ௦2. 
2. மூளை (வை. மூ.); மா. 3. மண்டையோடு 
(யாழ். அக.); 51601. 

(574. ௮ாண 2 த. அண்டம்] 

அண்டம்” ௪, பெ.(ஈ.) 1. வழலை: ௭ 
பரங்வா5வ! 501480 51410 செர்ரி ௦7 
வே பா 000௦பா 0௨ 8%ஈ௭௨0160 நந 9 
56016! ா௦௦6€55 ௦4 ௦104211௦7 கொ 1௦ 
5 ப்காக, ,4/௦௭ா25ர். ௨. மான்மணத்தி 
(கத்துரி)ப்பை; 117௨ ஈாபல6 080. 3. மதம்; 5௦ 
ஏார€. 4. அண்டநோய்: 015929 9௦ ௦1 116 
(68(10165. ௦௦௨ 66 14௦ 40 ர வா! 
(சா.௮க.). 

அண்டமயிமை (7047-/772/77௮] பெ.(ஈ.) 
அண்டத்தைமயினமாக்கி பார்க்க; 59 
2/05//-0ட77௮ஆ௪72/0/ (சா.அக.). 

அண்டமயினா 2/722-77211/72. 
அண்டத்தைமயினமாக்கி பார்க் 
7207-077௮ 90௮௮/97(சா.அக.). 

பெ.(ஈ.) 

க; 55ஒ௦௯ 

15௦ அண்டமேபிண்டம் 

அண்டமான் ௪2௪772, பெ.(1.) ஒரு தீவு(1]....); 
சிய 18806 | 16 6௨51 றவர் ௦7 10 
ட்ஷுூ ௦1 $௨0வ். 

/74௮7/. 24/77//2௦9 2 க... ௮௭ம் மான்.] 

அண்டமுகடு' ௪ர2௱ப9௪20, பெ.(1.) புடவி 
(அண்ட)கடாகத்தினுச்சி; 1௦0 ௦4 11/2௨ 
5௨11 (ஈகர 5பாா௦பா05 1௨ பார்ஙசா5௨. 
அண்டமுகட்டுற இன்று அிரித்தனன் (பாரத. 
௬... 20.2), 

/ அண்டம் * மூகடு] 

/5/1. ௮17022:த. அண்டம்] 

அண்டமுகடு” ௮௭௪-71௪, பெ.(ஈ.) 
மூதண்டம், நடு உச்சி: மாக ௦7 1௨ 250. 
(சா. அக.) 

/அண்டம் 4: முகடு] 

/5%4. ௮70225. அண்டம்] 

அண்டமுடிமெ முகு சாற்-படு்772/ப4.ப 
பெ.(ஈ.) மூன்று மாதம் நிரம்பிய தலைச்சன் 
கருப்பிண்டத்தின் தலை மண்டையோட்டை 

இடித்து, அதனின்று செய்யப்படும் ஒரு வகை 
மெழுகு; 8 மல) 1166 றாஷ02௪(௦ஈ ௦01௨0 ௫ 
[60ப௦9 16 ௨90 ௦716 ரிக! 15 4ப5 1172௦ 
௦5 ௦/0, 1 உலா ரார்டு ஐ யற் 25 றக 
600655 16/0 0௦8 [ஈ 81000௮'5 500800 
(சா.அக.). 

[அண்ட -முடி* மெழுகு..] 
[541 ௫1222௧... அண்டம்] 

அண்டமுறுகல் 27027பாயன! பெ.(ஈ.) 
மண்டையோட்டினின்று உருவாக்கும் தீ 
முறுகல் நஞ்சு; 8 ற௦1500௦ப5 5ப05(௮100௪ 
80160 7௦௱ 6௦6 ஆ ர ரானா 
௦ 16 811-௦5௦ ப5 (சா.அக.). 

அண்டமேபிண்டம் 704772௦247, பெ. (.) 
அண்டத்திலுள்ளதே பிண்டத்திலுள்ள து 
என்னும் கொள்கை: 19௮1 ஐர்4௨ ற ஈல்பாகி, 
60515 €0பிநு 11 ௨உ௱்ப௱லா ஓஓ கர்மம் 15 
59/0 10 66 ௨உ௱ர்ரசர்பாடி ௦4 16 ௦10. ர 
11 பே ஜரி௦5௦ற/௦ 51௦௧ ா60000/56 0ா௮ 
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98 1௨ ௱/ா௦005௱ 00556€881100-௮1 1௦ 

௦௮15 ௦௦850௦ ப்0 1௦ 16 ஈ௮௦௭0௦08௱ ௦ 

(6 508 ஷ். 116 [5 1௨ 0௦6 ௦7 

௱ாு௨௦௭௦௦௦8॥ ௮ா ௱ாாா௦௦௦5௱. [14 25 .வ/5௦ 

8060 1௦ 146 ௦10651 580160 0005 ௦7 186 

ர 2௮10 ௮00201620௫ ற (சா.அ௮க.). 

[அண்டம் - ஏ - பிண்டம்] 

[5/ு். ௮7022 த. அண்டம்] 

பள் 2 பிண்டம். 

ஏ தேற்றேகாரமம் 

அண்டயம் ௮72௭௮), பெ.(.) உடம்பிலிலுள்ள 

வெண்கருவின் ஆற்றலாகிய வெண்கருவூட்ட 

(அண்ட சித)த்தின்ஒரினம்; ௨ 50051௮00௦௦ | 

11௨ 6௦௫ ஈனா 11௪ வர்ர்€ ௦04 கர 600, 

4/2பாுா (சா.அக.). 

[5/௩ ௮7௦2-த. அண்டம்] 

அண்டயெரு ௮௭2-௮70) பெ.(.) பண்டுவ 

முப்பு; ௮ ௦10 ஈவாஉ 10 ௨ ஈ௱உப்ொச போலம்ப௫ 

௦4 ௮ ௦௦00651/05, ,4/725! (சா..அக.). 

அண்டயோனி ௪7௪-200 பெ.(ஈ.) * கதிரவன், 

ஞாயிறு (பிங்.); 5பா, 95 40 [ரீ6ீ 1௦ 1 

சார். 2. முட்டைவழிப் பிறப்பு (சங்.அக.); 

கோழவா௦ப5 அரவ. 

[5ம் மச * 07/2 த. அண்ட யோனி] 

அண்டரசம் 702-/2.22/77, பெ.(ஈ.) 

1. தூய்மையான இதளியம் (பாதரசம்); ஐபார்ரி60 

பரு. 2. மூளையின் ஆற்றல்; 6558008 ௦7 

(ஓ மாவா. 3. முட்டையின் கரு; 18301 ௦ 

600 (சா.அக.). 

[5/8 ௮224/222 5: த. அண்டரசம்] 

அண்டரிசனம் ௮72272௪0௮7 பெ.(ஈ.) 

விதையடிக்கை; ஊ35௦ய21௦ ௦ 

(91௮4௦ மாள் (௪ா.அக.). 

த.வ. காயடிக்கை. 

[540 சா2-/௮2௮0௭ த. அண்டரிசனம்] 

அண்டரோகம் ௮-72747) பெ.(ஈ.) அண்ட 

நோய் பார்க்க; 566 2/722-/72(சா.அக.). 

[5/0 அரண சரச 2 த. அண்ட ரோகம்] 

அண்டவாசி 

அண்டவரச்சில்சாங்த்தல் ௪75-0-220/- 
54] பெ.(ா.) முட்டை வடிவ அச்சில் 

மாழைகளை உருக்கியெடுக்கை; 085140 8 

(60 ஈன! ராம வா வி! 8180௨0 றா௦ப/0 

(சா.அக.). 

[அண்டம் * அச்சில் 4 சாய்-..] 

[5/% 222 2: த. அண்டம்] 

அண்டவடிவு ௮722-௪7௩0, பெ.(ஈ.) அண்டவம் 

பார்க்க; 866 2702202777 (சா.அக.). 

[அண்டம் * ௨18௮] 
[5ம் ௮222 த. அண்டம்] 

அண்டவம் ௮22047, பெ.(.) முட்டை வடிவு; 

(௨ 17௮06 ௦4 ௮ 600-௦14 (சா.அக.). 

அண்டவர்த்தனம் ௮72-0௮/120௮/77 பெ.(1.) 

அண்டவிருத்தி பார்க்க; 566 ௮705-ம் 

(சா.அக.). 

[5ம. ௫0/27027//௮722த . ௮ ண்ட 

ரீத்தா] 

அண்டவலி ௮௭௪-௦௮1 பெ.(ஈ.) பிடுக்கிற் 

பொதுவாகக் காணப்படும். வலிகள்: - 

1. ஊதையினால் ஏற்படும் வலி. 2. வளியினால் 

விதையில் ஏற்படும் குத்தல். 3. சூலையினால் 

ஏற்படும் குத்தல்; ௮15 ௦4 116 5004ப௱ ॥ஈ 

0௨௫௮! 125௮140100 ௮ ௦006 றா ௦4 

ுஉ௱௦ு10௦௦1014276 01 /ஆப ௨.0:- 1. இன 

0ப6 1௦ 12 0௮1060 ௦௦014௦ ௦7 உரோ 

- 0705/௮/72 0 070//4270/௪. 2. ஈ௦ாவிடு/௦ வ 

(பல 1௦ ஈஊாங/௦ப5 871601/0 ௦07 6 நவா 

௦70௦௦4107௪. 3. 80பர்ஒ றார்டிள்ற றவ பே 

(௦ 7௮0௦௨0 4௮0/௨, 070//௦ஞ்_ா7/௮ 

(சா.அக.). 

(தண்டம் * வனி] 

[5/௩ சாண் 2 த. அண்டம்] 

அண்டவாசி ௮22-௦25; பெ.(ஈ.) முட்டையின் 

உள்தாரை; 8 0ப௦4 0 855805 1௦1 112 6௨00 

1 வால ரா கரு, பெப் (சா.அக..). 

[5/5 ௮224 25/2 த. ௮ண்டவாச! வ 



அண்டவாணன் 

அண்டவாணன் ௪7௦௪-௦27௪ பெ.(1.) தேவன்; 
000. அண்டவாணனடி யுள்குதலால் (தே௨௱. 
777777). 

/ அண்டம் - வாணாம்] 

[57ம் ௮2 த. அண்டம்] 

அண்டவாதசூலை சா259-0202-507௮] பெ.(ஈ.) 
பிடுக்கிலாவது விதையிலாவது நீர் 
கலந்ததோடல்லாமல் குத்தல், வலி ஆகியன 

உண்டாக்கும் சூலை; 8 ஈ6பா5!91௦ ஐவ ௦7 ௮ 

5௨6௭16 லோபா ௨னா201ன ௭11040 வர்ம, ௮ 
001600௦ ௦4 ரிப1/01ஈ 16 50௦4பார (சா.அக.). 

[அண்டம் - வாதும் - சூலை] 

[5/1. ௮1725 - 2/22த. அண்டவாதம்)] 

௪2௫௮-2௫. லை, 

அண்டவாதம் ௪௭௪௭-௦22௮ பெ.(ஈ.) 
1 பிடுக்கில் நீர் இறங்கிப் பருத்துக் காணும் நோஸ் 
8 ொபே௱5௦௱0௦0 ௦௦16௦1௦ ௦ ரிப் ரர 1 
5901பாரா, நுோ௦0616 ௦ 5001௮] ஈ௩0௦௦616. 
2. விதை வீக்கம், விதையைச் சூழ்ந்துள்ள 
தோற்பைக்குள் நீரிறங்கிப் பருத்துக்காணும் ஒரு 
நோய் 1ட00௦61௦ 0ப6 1௦ ௦௦1604௦ ௦7ரிப/ 1 (6௮ 
5810ப5 004610 ௦7 116 125115-1பா[௦ப1கா 
௦௦96. 3. விதைத் தசை ஊதை, பிடுக்கினுள் 
தசை தடித்து வளர்ந்து நீரும் சேர்ந்து பருத்துக் 
காணும் ஒரு பிடிப்பு எரர் 0716 உயர 
பெ ௦ 001604௦ ௦7ப/0 ௨௭௩௨௭ ௦6 904 ௦7 
டீ 800, 1 6ரகாங்கக16 ௦4 104 50௦01பா. 
8. குடல்விதைவூதை (வாதம்), வளி மிகுதியால் 
பிடுக்கில் குடலிறங்கி மரக்காற்போல் பருத்துக் 
காணும் ஒரு பிடிப்பு ஐல ௦714௨ ௨௦0 ர 
ம் 6 ஜாப ௦4 ௨ ற06ஈ ௦7 16 ம்மா 
௦ ப 16 200௦0௮] 02௨0 8ம் [(5 
001560பார் 060 ராம 1 (க0ா௦/பா) ஈனக் 
(கா.௮க.). 

[50். ௮௭2௪ 4 பதி த.அண்டவாதுபம்.] 

அண்டவாதரோகம் 002-62022-7274/77, 
பெ.(ஈ.) அண்டவாதம் பார்க்க: 599 2122- 
30௮777 (சா.அக.). 

[5/:.௮ான் 4 பகம் 2 5 த. அண்டவாகு 
ரோகம்] 
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அண்டவாயு 

அண்டவாரு 

அண்டவித்தை 

272-120) பெ.(ஈ.) 

1. விதையூதை, வளி விதையோடு சேர்ந்து 

அழற்சியையும், வீக்கத்தையும் உண்டாக்கும் 

ஒரு வளி நோய்; 8 ஈரி! ௨0 

586110 ௦7 116 1651101625 ப6 1௦ (௦ 

06௭௮1060 படுப 8776௦410 116 ஐவ. 2. வளி 

(வாயு) குடலில் தங்கி நரம்பு வழியாய் 

விதையிலிறங்கி பொருமி நரம்பு புடைத்துக் 
காணும் ஒரு நோய்; 8 0185969886 0௦ர் 1௦ 
5001பா 0ப6 1௦ (6 800ப௱ப!514௦0 ௦7 0௮5 

ஷலா 16 ரார்சக௦5, பள், ரர ரபா 15 
10 வ160 1௦ (6 8001ப௱, 8660 
ஓ//௮11ஈ0 ௮௭0 ஐவ ௦7 1௨ 5றாரா௮ர/6 ௦2௮70 
81௦ 116 165/5. 3. விதை வீக்கம்; 
ரிவி 0௦7 16 125110165 101104௪0 ரு 

வவர (சா.அக.). 

/5/4. கர்ப 2 ஐ. அண்டவாறுபி 

702-270 பெ.(ஈ.) 
மருந்தரைக்கும் கலுவம்; 8 ராகா/(€ 65௦1 1 
ப்ரே ஒப் லா 06 816 றப11௨1560, 0௦பா0௨0 
௦ 9000 008 1௦ 8 0851 ரம் ௮ 0௦51/6- 
௦1, 87/5 15 5060/வ17 ப5௨0 11 றா6வா0 
பொல (சா.அக.). 

அண்டவித்தை ௮ர2௪-0//௮) பெ.(ஈ) பத்து வகைப் பறவைகளின் முட்டைகளை 
மெழுகாகச் செய்து வேதைக்கு பயன்படுத்தும் 
ஒரு முறை; 8 ௮/0! றா௨21௮11/ பூூ௮ 
560161 ௦௦685, ர 10 1/0 6005 ௦7 
4ம் 006 0௦00 4 (5 ௮ 0951௦ காம் 
௦1௪ ரா€018(5 (சா.அக.). 



அண்டவிர்த்துவாரம் 

[தண்டம் 4 வித்தை.] 

[5/0 ௮70௪2 த. அண்டம்] 

௨2 ஸித2 வித்தை . 

அண்டவிர்த்துவாரம் ௮ர௪0ர-//ப022) 

பெ.(ஈ.)1. முட்டை வடிவத்தைப் போன்ற ஒட்டை; 

1௮0 ௮0060 ௦0௨9, வள 004௮. 

2. கேடகம் என்ற ஆயுதத்தைப் போன்ற துளை; 

51௮10 5௮00௨0 ௦ற௨ஊாாஈ0--008௱8 

்நா௦ம2ப௱ (சா.அக.). 

அண்டவிருத்தி ௪ர9-07ப14) பெ.(.) 

விரைநோய் வகை (தைலவ. தைல..97.); 

௦ா॥௮௭௭௯௭௨1 ௦7 1௨ 5001ப௱, 0ப௦ 1௦ 

ஈநு்௦௦௫16 0 ஓஒ 22515. 

[5/4 ௮02 ப001த. அண்டவிருத்தி]/ 

அண்டவுப்பு ௪721-22 பெ.(ஈ.) மண்டை 

யோட்டிலிருந்து உருவாக்கப்படும் ஒரு வகை 

உப்பு: 2 52/4 ராஜா 10 106 பா வய 

(சா. அக.). 

[அண்டம் * உம்ப] 

[5/4 அரன் : த. அண்டம்] 

அண்டவுருள் ௪௪-00 பெ.(ஈ.) 

பூசணிக்காய்: யரா, பேயோ ஈலய்ாாச 

(சா. அக.). 

[தண்டம் * உருள்.] 

[5/4 சரண : த. அண்டம்] 

உ௫௬2 அருள். 

அண்டவெண்கரு 22-27-4௮70 பெ.(.) 

முட்டையின் வெள்ளைக் கரு; (உ கர்ப்6 ௦78 

600, க/6 பரா (சா.அக.). 

153 அண்டா 

[தண்டம் *- வெண் 4 ௧௬௫.] 

[5/ம். ௮0222 த. அண்டம்] 

குல்: குரு 5 ௧௫. 

அண்டவெள்ளைரசம் ௮702-15/2-722௮/7) 

பெ.(॥.) முட்டையின் வெண்கருவினின் று 

உருவாக்கப்பெறும் ஒரு வகை ஊட்டம் (சத்து) 

2 /0ப10 ௪55806 ௦0148/060 0 ௨ 506014 

0௦௦685 1101 (௨ கரடி 01 ௮ 600 (சா.அக.). 

[துண்டம் * (வெள்ள 4 ரசம்] 

[57ம் ௮2 2: த. அண்டம், 524. 2522 

த.ரசம்..] 

அண்டவோடு ௮722--23) பெ.(॥.) 

1 முட்டையோடு; 16 861 0 ௦ப1506 (95) 25111216 

௦7 வா ௨00, 6090-96. 2. மண்டையோடு; 12 

௦௦ரூ 0856 முர்ர்ளெ ரொ 86 காச 4/1 ௦ 

[௨ ௨80, 5/பரி (சா.அக.). 

[அண்டம்] * ஐடு./ 
[5/மு ௮222 த. அண்ட(ம0. ] 

அண்டன் ௮72 பெ.(ஈ.) கடவுள்; 9௦9, 85 ௦0 

௦1 (52 பார்மா56. இண்டனாஞ் சேடனணா 

மங்கு” (கி. போ. 9 3 1 

[54ம் சா222 த. அண்டன். 

அண்டா அரக பெ.(॥.) ஒருவகைப் பெரும் 

ஏனம்: 18106 ௨55௫1, வப/0௦ஈ. “அன்டா 

குசச்டாை அடகு ஊற வத்துப் 

படிக்கைத்தேன் ் (பே௮/ப/ 

த. அகனெடுங்கலம். 

[ீ. ௪1222 த. அண்டா. 



அண்டாகாரகாசம் 

அண்டாகாரகாசம் /70242/2-2222277 

பெ.(ஈ.) கண்ணிற்குள் முட்டை வடிவத்தைப் 
போல் உள்ள கண்ணாடி; 16 1வா5றவாகா( 
(6௱ர1௦ப/8ா ரவா ஊரா 11௨ ஐபறர॥। - 

ரூ 6 165 (சா.அக.). 

அண்டாகாரகோளம் சார2அ/௪-60/8) 
பெ.(.) முட்டையின் வடிவமான கோளம்; 9 
018௦ ௦4 16 81826 ௦07 ௮ா 600-18ர/௦ப(௮ா 

01௮0 (சா.அக.). 

/ அண்டாகாராம் * கோளம்] 

[5/1 ௮177242722 த. அண்டாகாரமம்] 

கொள் கோள் கோளம் 

அண்டாகாரம் சச்சு, பெ.(ஈ.) 
முட்டைவடிவம்; 690 5806; 04௮] 5206- 
'எார்40ர (சா. அக.). 

[581. ௮0024௮2த. அண்டாகாரம்.] 

அண்டாசயம் ௪822௬/௮௭, பெ.(ஈ.) 1 சினைப் 
மை (0 ட ௨ஐ௦ 3) 11676 00 ஈர்பள் 
“60௦/6 068 ௦ 6005 81610060 30 
0660060,0080௬. 2. விதையின் பை; 16 0௦பள் 
பலம் ர்க்க 116 165110௦165 ௮ம் 1ல் 
2005801037 010௮15, 50101ப௱.. 
3. அண்டங்களை அடக்கிக் கொண்டிருக்கும் 
பூம்பிஞ்சு; (11 6010) (06 0856 ௭௦௦௨0 
௦20165 0ா3ு௦பா0 86605 அர்பன் பாரால்ஷு 
௦6௦௦65 176 ரா£ப/1௦வ ரு (சா.அக.). 

அண்டாவர்த்தம் அர்கா, பெ.(ஈ.) 
குதிரைத்தண்டையடியில் இருக்கிற சுழி 
(அசுவசா. 148.); பபா ௦4ல் வ் 806 54 9 
10156. 

அண்டிகம் ௪89௮), பெ.(1.) 1 கரிமா, அரிமா 
ஆகியவற்றிற்குக் காணும் காய்ச்சல்; 12 1 
8 ஒவர் மா 81௦. 2. தீங்கு விளைவிக்கும் 
நீர் பர குர06 50006 ௦ 6௮0 நலா (சா.அக.). 

அண்டிகா சாளர பெ.(॥.) மட்பாண்டம்: ௮ 
வோ்ளா ப655வஒ ௦ ற௦14 (சா. அக.). 

அண்டிமாண்டு 7097721020 பெ.(ஈ.) 
கடனுறுதியாவணம் (இ.வ: ௦ா௦௱/550ர௫ூ 1௦16. 
1016 ௦7௮0, 95 ௦ சர்ப உ வமா 0௨ 
௦ கோ 0. 

[£. மா வோொன 5 த. அ௮ண்டிமாண்டு,] 

154 அணா 

அண்டினி சாளர பெ.(.) குடற்காய்ச்சலின் 
விளைவால், பெண்ணின் பிறப்புறுப்பில் 

புணர்ச்சிக் காலத்தே தென்படும் ஒருவகை 

நீளுருண்டைக் கட்டி; 9 0/56895௦ ௦01 1/6 
4801௮ ர[உ5ப/ 9 7௦ ௬௦10 ரீனா, 

றவ660 நோ வா 0௦ல! 1பா௦பா 154 பொரா 

59)6பல! (௦௦ பா56 (சா.அக.). 

அண்டைமஞ்சள் சா௱௪௫௮/ பெ.(ஈ.) 
முட்டையின் மஞ்சட் கரு; 1௦ 461108 0௦1௦1 
011685 600 35 0154001560 7௦00 1௦ 

வர்ர 06 (சா.அக.). 

[அண்டை 4 மஞ்சார்;] 

[51.௮2 ௧.அண்டம்.] 

மஞ்சல் -2.மஞ்சச், 

அண்டோட்டுவித்தை ௪250-044௮] பெ.(ஈ.) 
நாய், நரி, கழுதை முதலிய விலங்குகள் மற்றும் 
மனிதரின் மண்டை ஓடுகளைக் கொண்டு 
செய்யும் மந்திரக்கலை (குறளிவித்தை); 
500837 0 ர(௦ ௦211 வாற 60 கார் (6௦ 
௮/0 ௦7146 5/1 ௦43 009, 16%, 885 ௦ பற 

௦610 (சா.அக.). 

/அண்டம் * ஐ - வித்தை,] 

[5/7 ௮72225 த. அண்டம்] 

அண்டோடு ௪6, பெ.(ஈ.) 1 மண்டை ஒடு; 
6 56ப॥ ஈ ௦௱௱௦. 2. மனிதரின் மண்டை 
ஒடு; பால 5ய॥ (சா.அக.). 

(அண்டம் - ஓடு] 
[5/ம ௮௭2 த. அண்டம்] 

ஓ.ட்டு2ஐடி 2 ஒடு. 

அண்ணகன் 40292) பெ.(॥.) விதை 
யெடுக்கப்பட்டவன் (வின்); 6பாப௦. 

த.வ.. காயடிபட்டவன், பேடி. 

[5/4 522212 5: த. அண்ணாகள்..] 
அணா ௪2 பெ.(ஈ.) 1. பணம்; ஈ௦ஷ, 10 ஊா௮| 

லே 185௦1௮, வந்ஸ்ள ளீ 09010 ௦௦14 
5121. 2. தட்டார்நிறை; 0௦10 8௬/15 கவர். 
.8., மஞ்சிட்டி -1 அணா. 3. ஆறு குண்டுமணி 



அணுக்காபிதம் 

எடை;6 01௮15. 4. வீசம்; 1/16; வர் (சா.அக.). 

த.வ. ஆனைக்காசு. 

[0. 2172::த. _ஐணா.] 

அணுக்காபிதம் சரப்கீம்/ொ, பெ.(॥.) 
செஞ்சந்தனம்; [60 58ஈ041/-018700810ப5 

5௮௮ ப€ (சா.அக.). 

அணுபை ௪2௮ பெ.(.) மின்னல் (சிந்தா.நி 

105): 18/40. 

[5/ம் அர்ப் 2 த. அண்பப் 

அணுவதம் ௪ப௪௪௪7, பெ.(॥.) ஓர் அருக 
நோன்பு (அருங்கலம். 64:65); 5000101௮1௦ 

பெபெ11€5 ௦ 4005 ௦7 வாக ஷறான. 

த.வ. அணுநோன்பு. 

[5ம் காப * பாத. அணுவதம்] 

அணோக்கம் ௪௦4௮77 பெ.(.) 1. மரப் பொது; 

2௦ ர ௦௱௦ா.. 2. மரம்; 66 (சா.அக.). 

அணோசுரோத்திரியம் ௮72202440௮) 

பெ.(ஈ.) இறையிலி வகை (14.14.); ॥ஈக௱ 57௮06 

 க்்ள் மரஉரார்ள 1 ௦4 (6௨ ரா804ா 15 50 

ஈர உ ௦பர் ௦7 ௨௮௦ ஈபழ6€ ௦7 ரவப6, 

1 1ஐ5ர 9௦110 1௦ 9௦ா௱எார். 

அத்தகடகம் ௮//௪-(௪222௮/77, பெ.(.) கைவளை; 

௮௦91. அகுதகடகம் தோள்வளை (ரிச், 

1 உவாச, 7757, 

த.வ. கைக்கடகம். 

[[அத்த(ம்) - கடகம்] 

[5/4 ,922/22த.அகுத(ம்).] 

அத்தகண்டாதனம் ௮2-42772020௮/7) பெ. 

(ஈ.) ஒருகாலை மேல் நீட்டி, அவ்வாறு நீட்டிய 

காலை ஒரு கையைக்கொண்டு கட்டி, 

மற்றைக்கையை நிலத்தில் நீட்டியுமிருக்கும் 

காலை நிலத்தில் ஊன்றியும், மற்றொரு காலை 

நிலத்தில் நீட்டியுமிருக்கும் இருக்கை வகை 

(தத்துவப். 108, உரை.); (3௦08) 9 40916 

௦௦51பா௫ 1ஈ மார்ச் ௦6 160 15 ௮01 பறார்சர 

௦ ௫ ௦6 ௭0, ஸரி 1௨ ௦ 160 

15 ஓரல் ௦ (0௨ ர௦பா0, 118 016 

௦ஞஷ் 950 ௦ 1௨ ௦ ௮. 

155 அத்தசாமம் 

[அத்தகண்டம் - அதும்] 

இம் ௪52 த. அத்தம்] 

அத்தகம் ௪௪௪௮7, பெ.(.) 1. ஆமணக்கு; 
085101 ௦1/1 ரா18ார் ॥யப5 0௦ற௱பா/5. 

2. கருஞ்சீரகம்; 612504 ௦பரா௱!ா 85660, 

1/0 5௪0/௮ (சா..அக.). 

அத்தகம்பவாதம் //2-/27702-0202/71, 

பெ.(॥.) கைகளை நீட்டவும், மடக்கவும் 

முடியாதபடிச் செய்யும் ஒர் ஊதை நோய்; ௮ 

0156856 07 1௦ 104715 ௦7 1 ௮5 ௱ா௮!660 

நு 06081௨214௨ லாட ௦00 176 

5ரப௦1பா6 ௦7 112 4211௦5 81140 ப/214௦5 8௮௭0 

[25 ப! ॥ஈ 9/0 வார் 0610௱(ுு, 

5/௨ பர210/0/ ௮ப/70/5 (சா..அக.). 

[அக்த(ம்) - கம்பம்] - வாதும்] 

[540 /௪5/42 த. அத்தம் 57ம் 02/22 வதம்] 

அத்தகானி ௪/4௪-/2/ பெ.(.) பொருட்கேடு 

(தஞ். சரசு, 1, 307); 1௦56 01/௮1. 

த.வ. அத்தநாசம். 

[9/ம ௮ப்௪-/27/ 2 த. அதிதகாசா!1] 

அத்தகிரி ௮//2-/077 பெ.(1.) கதிரவன் மறையும் 

மலை (சீவக. 18. உரை); 14/6512 ரா௦பா!வா. 

[5/1 ௪௪7/2 த. அத்தகிரி] 

அத்தகோளம் ௪//௪-40/27), பெ.(1.) *. உடம்பில் 

நீர் பொசிகின்ற கருவியின் பாதி, வியாவைக் 

கோளத்தின் பகுதி; ௦06 ஈவர் ௦7 8 54/61 

0/0. 2. பாதிகோளம்; ௮7 (16 0௦14௦ ௦7 

௮ வல (சா.அக.). 

(தத்த) 4 கோனார், / 

[5/4 ௮119௪ 2 த. அதித(ம்// 

கொள் கோள் கோளம். 

அத்தசாமம் ௪//22277௮7 பெ.(ஈ.) நள்ளிரவு 

(வின்.); ஈரப். 

த.வ. அர்த்தசாமம். 

[அத்தர் 4 சாயாம்/ 

[9/௪ 2 த. அத்த(ம்)./ 



அத்தநாசம் 

யாமம் 2 சாமம் 

அத்தநாசம் ௪//௮729௮77, பெ.(ஈ.) பொருட்கேடு 

(வின்.); 1055 ௦7 ராொளஞு, 06514ப௦11௦ ௦7 

௦ எடு. 

[அத்த(ம்) - நாசம்.] 

[5/4 அர்ச் 725௮2 த. அத்ததாசம்] 

அத்தநாரி ௪௪-27 பெ.(ஈ.) கட்டுக் கொங்கை: 
ரொஞு வியா 166, மாப5510-8010 116௦, 

9௨௮ ௩/டரகாபா (சா.அக.). 

அத்தநாரீ சுரன் ௪௮7க72பாசற, பெ.(.) ஒரு 
பாதி பெண்வடிவான சிவன் (வின்.); ௮ 
வார் ௦7 5௪. 

த.வ. மாதொருபாகன், மங்கைபங்கன். 

[5/0.௮/01747272 ப னளுத.அத்த நாரீசுரன்..] 

அத்தநாள்" ௪/2-72/ பெ.(ஈ.) ஒருபாதி நாள் 
(திவா.); லர ௨ 04. 

த.வ. அரைநாள். 

[அத்த(ம்) - நாள். 
[574. ௮௭07௪2 த. அத்த.] 

அத்தநாள்” ௪7௮7௮! பெ.(ஈ.) ஒரு விண்மீன் 
(கைம்மீன்); 17௨ 13 ஈகா 

த.வ. கைம்மீன். 

[அத்த(ம்) *நாள்.] 
[5/6 7௪542 த. அத்த;ம்.] 

அத்தப்பிரகரம் ௪//2-2-௦/௪9௮௮௱ பெ.(ஈ.) 4 
1/4 நாழிகை கொண்டது; 3 0611௦0 ௦௨910 
௦4 41/4 ஈவ் ( 1 ஈ௮(/09௮ - 24 ஈரப்) 
(சா.அ௮க.). 

[5/4 ௪௨/௪4 பரசற்னச 2 த, அத்தம்ரீரகரம்] 

அத்தப்பிரகரன் //2-0-0/207/2/7, பெ.(1.) ஒரு 
காணாக்கோள் (சங். அக); (8க401.) இள 
5000010816 ௦4 ஈா6£௦பரூ. 

[57 ௮107-௪௮௪௦ த. அத்தப்பரகரன்.] 

அத்தப்பிரபஞ்சம் ௮//4-0-0ர0௦29௭) பெ.(.) 
அர்த்தப்பிரபஞ்சம் (சி. போ. பா. 2, 2 பக். 134, 

156 அத்தமானம்! 

புது.) பார்க்க; 896 ௪௮717200-0௮7. 

[5/1.௮07௮40/2-,02/7022த.அத்தப் பிரபஞ்சம்] 

அத்தப்பொருந்தி ௪0௪-௪-௦2:ப721 பெ.(ஈ.) 
1. இருபாதியை ஒன்று சேர்ப்பது; 1௮1 மர் 
15 1௨ 14௦ 81465. 2. எலும்பு முறிவை 
ஒன்றாகச் சேர்க்கும் பூடு; ௮ ஜலா ௦802016 ௦7 
பேோர0 16 17201பா6 04 0௦065 (சா.அக.). 

/அத்த.ம்- பொருந்தி] 
[5/4 ௮1/௪: த. அத்தம்] 
போரு பொருந்த. 

அத்தபாகம் ௪//௪-௦27௮7, பெ.(ஈ.) செம்பாகம்: 
1௮14 8 506, ஈவர் ௮ ௦௦௦ (சா.அக.). 

த.வ. சரிபாதி. 

[அத்தம்-பாகம்.] 

[5/1 ௮01722 அத்தம்] 

பகு 2பாகு பாகும் 

அத்தம் ௪/2), பெ.(ஈ.) 1. மாலை நேரம்; வா. 
2. அந்திப் பொழுது; 11101 ௦௦௦ ரபர். 
3. பொழுது சாய்கை; 5பா5( (சா.அக.). 

[5/. 25/22 த. அத்தம்] 

அத்தமம் ௪௮7௮77, பெ.(ஈ.) அத்தமயம் (வின்) 
பார்க்க; 566 ௮/14/77௮)/2/77. 

[5/. ௪5/௮/772 2 த. அத்தமம்] 

அத்தமயம் ௪௯77௮). பெ.(॥.) படு ஞாயிறு; 
561409, 85 ௦7 16 5பா. “நத்தமய வெற் 
படைத்தான் கதிராயிரத்தோஸன்் ( கத்து: 
தெய்; 775), 

த.வ. சாயுங்காலம், எற்பாடு. 

[5/7 ௮௪ 2 க. அகுத.பாயாம்] 

அத்தமனம் ௪௮77-௮7 பெ.(1.) 1. கோள்கள் 
மறைகை; 561110, 85 ௦76௨ 5பா. “துத்தமன 
முருய மில்லை” (ரான வா. தாசூர. 7. 
2. அழிஷ 065171001௦. அஉதயாக்த மனமறிவுக் 
குளவாகாவே (ிரபோத, 32 9), 

[5/7. ௪5௮௮7௪ 2 த. அத்த.மனாம்.] 

அத்தமானம்" ௪௪-2௮, பெ.(ஈ.) 
ஆமணக்கு (மூ.அ.); 025101-01௮11. 



அத்தமானம்2 

[5/4 25/29/727௪: ௧. அத்தமானம்.] 

அத்தமானம்2 ௪௮7727௮7, பெ.(॥.) கதிரவன் 
மறையும் மேற்கு மலை; 16 ௨518 ஈா௦யா(2 

ராப் பார்ர்ன் 16 5பா [5 5பற00860 10 8. 
.. கதிரோன் றோன்று முதயத்தோ டத்தமானம்” 

(க.ம்பா. இரா 75] 

த.வ. குடகுமலை. 

[5/0 ௮௮/2௨/7474 2 ௮. அத்த.அானாமம்] 

அத்தமி-த்தல் ௮-//௮ர7, 4 செ.கு.வி.(5.1.) 
ஞாயிறு மறைதல்; 1௦ 5€[, 85 16 5பா. 

[5/௮ ௮52 த.அத்தமி-.] 

அத்தமேற்கால் சசா-21] பெ.(ா.) 
அத்தமேற்காலாதனம் பார்க்க; 866 
/7/774/4/20:20௮//1. ் அத்தயபோற்கா 
லேகபாத பேசுவத்தம்” (கத்துவப். 108). 

[்அத்தமம் - போல் - காஸ்] 

[67 25/22. அத்தம். 

அத்தமேற்காலாதனம் ௪17௮/774744/-20277௮7) 

பெ.(ஈ.) கீழே கிடந்தவண்ணம் இரண்டுகாலும் 

சம்மணமாக மடித்து, அவ்வாறு மடித்த 

காலிரண்டுந் தலைக்கு மேலாக உயர்த்திக் 

கையாற்பிடித்துக் கொண்டு கிடக்கையாகிய 

இருக்கை வகை (தத்துவப். 108, உரை); (294) 

2 )/29/2 0௦51பா 1 ஙர்ர௦ 8 085௦ நரா 

ர ஈக 6௮01 0௦105 (16 101020 (605 பற 

வர்ர ர்க ர்வா0ே. 

(துத்தம் - மோல் * கால் - ஆ.துனாமம்] 

[6/ம. 0௮2/2 2 த. அத்தம்] 

அத்தமம் ௪//௮77௮77, பெ.(ஈ.) கதிரவன் மறைவு 

(00, ௮5 0716 5பா ௦0௦௦. 

த.வ. ஏற்பாடு. 

[96ம் சசாச 2 த. அத்தமம்.] 

அத்தயாமம் சர்ச/சரகா பெ.(ா.) நாட் 
் பொழுதில் பதினாறிலொரு பங்கு கொண்ட 

நேரம்; 1/16 ௦716 0௦11௦0 ௦௦5॥(ப4ி0 2 ஜெ 

(சா.அக.). 

த.வ. அரையாமம். 

[்அத்த.ம் -- பரம், 7 

157 3 அத்தவாளம் 

/5/0. 25/22 த. அத்தம்] 

சாகம் 2 யாமம் 

அத்தர் ௪1727 பெ.(.) முளரி (ரோஜா), மல்லிகை 
முதலிய மலரிதழ்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் 
நறுமண நெய்; 1207௮1 6558௦6 ௦14160 

11௦ 16 061௮15 01 1086, 1|88081716, 64௦. ௮0 

ப560 98 8 றஏர்பா6. ப 

த.வ. பூச்சாறை. 

[பீ சர் த. அத்தா] 

அத்தராவாயு ௪122-௮: பெ.(॥.) புளிமம் 
தேங்கி, உடம்பின் வலுவைக் குறைக்குமோர் 

வளி; 8 110 0711010251407 ௦272௦1811560 நூ 

06 எப௦(214௦ ௮10 /௦௮/௭௨55 (சா. அக.). 

அத்தரேகை ௪௪-2௮ பெ.(.) மருத்துவத் 

தொழிலுக்குத் தகுதியுடையவன் என்பதற்கு 
அறிகுறியாக, அவன் உள்ளங் கையில் 

அமைந்துள்ள வரிகள் (ரேகை); 9 080ப!௮ (406 

போரா றாக (6 ரவ ௦620 ௪5 

1 101224௦7 24 ௨ கரி! 0௨ நாரி 

யொ (சா.அக.). 

த.வ. கைவரை.. 

[அத்தம் - ரேோகை,] 

[5/0 25/22 த. அத்தம்] 

ஊர: கரிகை: ரேகை 2 ற்ம் கிப் 

அத்தலைப்பொருந்தி ௪//20,2-,007ப/707 

பெ.(1.) அத்தப்பொருந்தி பார்க்க; 566 ௪/12- 

2-0௦2/ப4௮7(சா.அக.). 

அத்தவசனம் ௪/:2-௦௪227௮, பெ.(.) 
நினைத்த பொருளை விளக்குஞ் சொல்; 1௦10 

௮4 ஒரு லஓமா65565 00௦5 ௱ஊாஈ. 

த.வ. பொருண்மொழி. 

[5/4 ௮௪ * 0௪௦௮௪ 5: த. அத்தவசனாம்.] 

அத்தவாளம்' ௪112-6௮87, பெ.(.) 1 மேலாடை; 

படட ரசா. 2 முன்றானை (ஈடு, 9, 10, பர.) 

௦1 60 ௦72 0௦1. 3. காடு (வின்.); /பாடு16. 

த.வ. தோள்தானை. 

[9/4 0௪௪/௪ 4 17௮7:14/2 2 த. அத்தவாளம்// 
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அத்தவாளம்” ௪//௪-0-அ௪௭, பெ.(ஈ.) ஆயுள் 
வேதத்திற் சொல்லியுள்ள ஒரு வகை 

மாத்திரை; ॥ ௱உர்ளாலு ௨1/00 மீறி 
நூபங601௦ 508008 (சா.அக.). 

அத்தாங்கம் 2//2/147/77, பெ.(ஈ.) 
அத்தாங்காதனம் பார்க்க; 1212 

2/72/17202௮7. கேசாங்கமு மத்தாங்கம் 
(தத். 7077) 

[5/4 7௪514 * ௪022௧. அத்தாங்கம்] 

அத்தாங்காதனம் ௪//279202௮77, பெ.(.) 
கையிரண்டும் மடித்து நிலத்திலூன்றி உடல் 
மேற்பட நிற்கும் இருக்கை வகை (தத்துவப். 107, 
உரை); 8 /0910 0081பா6 ॥ கர்/௦் ௨ றனா5௦௱ 

518005 ௦ 101060 ஈவா05, 60 106 6௦ஞ் 
91/04. 

த.வ. கைத்தாங்கல் ஓகநிலை. 

[அத்தாங்கம் - அதனம்.] 

[54ம் 7௪5/௪ 4 ௮1ர௮2த.. அத்தாங்கம்.] 

அத்தாணி! ௪1/2; பெ.(ஈ.) ஓலக்கமண்டபம்: ௮] 
௦1 8001680௦6௨ போகா ௮1. 0258௦6 
ரோகாட௪. அண்டத் தமராகள் கூ.ழ வத்தாணி 
யுள்ளங் கிருந்தாய் (தில். பெரியாம். 2 7 9) 

[5/:.௪1௪: 5/7. ௪௨/25 த. அத்தாணி] 
அத்தாணி” ௪/௪ பெ. ஈ.) 1. அண்மை: 

16811655. 2. கமுக்கம்; ஈயா ௮0. 
(2/4 சரசா ௪-௪ க. அத்தாணி] 

அத்தாணிச்சேவகம் 2//27/-0-221/272/7), 
பெ.(ஈ.) அறமன்றப் பணிவிடை (திவ். திருப்பல். 
8.); 561௩10 011470 ௦ 000. 

[அக்தாணிஃசேவகம், / 

/2/௪கார் ௪ கத த. அத்தாணி] 
[சே£ - ௮௯ம் 2” சேவகம், ர] 

அத்தாணிமண்டபம் சசறு /772702௮7 
பெ.(ஈ.) ஒலக்க மண்டபம் (சி. போ. சிற். 5, 11): 
1௮ ௦4 ௮ப0160௦௨. ௦ா6561௦6-ப௱ட ௭. 

/அத்தாணி 4 மண்டபம். ர 

(2/1௪/சா௪9/4 ௯௮5 க. அத்தாணி. ] 

அத்தி" 

அத்தாந்தரம்' ௪/:௮722௮77, பெ.(ஈ.) நிலையற்ற 
நிலை; ௨101658 ௦௦011100. தவனை 

அந்தாத்தரத்தில் விட்டுவிட்டான் (இ.௮ப. 
[5/0 ௮1017௪ 4 ௮7/4/2:த. அற்தாந்தரம்,] 

அத்தாந்தரம்” ௪/௭, பெ.(.) 
கைப்பணம் வரவுசெலவ செய்யுங்கணக்கன்: 

௦5/௮. அம்பலஞ்செயத்தாந்தரம் என்றும்” 
(ஜெல்ிடு 277), 

த.வ. பொருளாளர், காசாளர். 

[5/ம். ௪௦2:௮1௮1௭2 த. அத்தாந்தராம்] 

அத்தாபத்தி 2/0] பெ. (ஈ.) 
அத்தியாவத்தை (நெல்லை) பார்க்க: 56௦ 
10//225147 

[5/:. எழ்:40௪/ த. அத்தாபுத்தி] 
அத்தாபம்" ௪126௮௭, பெ.(.) அத்தாபத்தி 

(இ.வ.) பார்க்க; 866 ௪5௦௪10 

[5/1 ௪:0௪! த. அத்தாயம்] 

அத்தாபம்* ௪1/26, பெ.(॥.) அத்தியாவத்தை 
பார்க்க; 866 ௪12௪௮ 

[5/7 ௪0:௮௦௮/5 த. அத்தாபம்] 

அத்தானம் 2112/72/77, பெ.(ஈ.) 
கோபுரவாயில்(₹.); 9946 ஷு பரொ ௧ ரயான் 
௦1067, 85 ௦7 89 020009. 

[5/0 2-527௪ 2 த. அத்தானும்] 

அத்தி! சம் பெ.(1.) 1 பானை (பிங்பூ: ஒ[ஒற௮ார். 
2. தெய்வானை (திருப்பு); ௦76 ௦4 1௨ 1௦ 
81965 ௦7 510௮. 3. ஓர் அரசன் 



அத்தி” 

(பாரத.குருகுல.28);13௱6 074 8 ௦௦ ௦416 
பாகா 90௦, 95 610 பா0ளே ௦7 (186480 பா௭. 

[5/7 725472 த. அத்தி] 

அத்தி” 27/4) பெ.(11.) எலும்பு (பிங்.): 6௦16. 

[5/6 547/2 ஐ. அத்தி] 

அத்திக்கவிப்பு சட்டப் பெ.(ஈ.) 
எலும்பின் மேல் கவிந்துள்ள சவ்வு: (6 1௦ப9 
11௦05 மாவா 8பா௦பாளொர 1௨ 0௦ 
0ஐ110816ப௱ (சா.அக.). 

த.வ. என்புக்களிப்பு. 

/அத்தி-க.விப்ப] 
[5/6 ௪54/2 க.அத்தி ] 

௧௮2/2 கவ 

அத்திக்கழலை ௪,64௮) பெ.(ஈ.) 
எலும்பைப் பற்றிய கழலைக் கட்டி; ௮ 00௦ 
1பா௦பா (சா.அக.). 

த.வ. என்புக்கழலை. 

/அத்தி - கழலை] 
[5/4 ௪55. அக்கி] 

அத்திக்கிர்ந்தி சர்ப்ப  பெ.(ா.) 
எலும்புகள் நொறுங்குதலால் உண்டாகிப் 
பருத்துயர்வதும் அமுங்குவதுமாக இருக்கு 

மோர் புண்கட்டி; 8 ப௦6௦ப5 015695௦5 பே6 

1௦ 16௨ 062147 ௦071 ௮ ௦௦6 (5 1௦ 

58/01/41௦6 ௦85௦௨5 வூறா்!!(110 08ப565 

(சா.அக.). 

. த.வ. துருத்துக்கழலை. 

[5$/. ௪்ரானா/2த... அத்திக்கிரற்கி] 

அத்திக்குட்டிமல்ம் ௪/4/-40///0/772௮/77 பெ. (£.) 

1. கண்டில் வெண்ணெய்; ௮ ப0 பா/ளொரர/60. 
2. யானைக் குட்டியின் சாணி; 16 186085 ௦7 

௮ ௮6315 (60 (சா.அக.). 

அத்திக்கூடு ௪/6) பெ.(1.) எலும்புக் கூடு; 
2 8161510 (சா.அக.). 

த.வ. என்புக்கூடு. 

/அத்தி - கூடு! 

1 அத்திகாயம் 

[54ம் ௪54/2 த. அத்தி] 

குல் 5 குள் - கூடு. 

அத்திக்கொம்பு ௪//-/மம்ம பெ.(ஈ.) 
யானைக் கொம்பு; ஒிஏ0ரகா!'5 (ப5% (சா.அக.). 

த.வ. யானை மருப்பு. 

/அதிதி - கொம்பு] 
[54 75072௧... அத்தி] 

அத்திகங்கம் 11/-42/17௮/77, பெ.(.) 
பொழுதுவணங்கி (சூரிய காந்திப்பூ); 5பா ரி, 

/7விவாமிப6 ௮117ப75 8125 ///70/பே5 (சா..அக.). 

அத்திகபம் ௪/-௪௦௮77 பெ.(ஈ.) 1. கணவாய் 
மீனெலும்பு; பே16 ரி 0௦6. 2. கடனுரை; 

569-11௦1/ (சா.அக.). 

அத்திகா்ணி ௪/4-62/7/ பெ.(ஈ.) சிற்றாமணக்கு; 
௦85101-0181. “அத்திகாணிய நிச ” (றவ, 
2072௮, 7/3. 

[5ம் ௪5-௮2 2 த. அத்திகரணி] 

அத்திகரம் ௮//-6௮௮7 பெ.(.) 1. பலகறை; 
௦௦0 2. ஊனீர்; 8ஊப௱ (சா.அக.). 

அத்திகன்னி ௪/4-/22/ பெ.(.) வெருகஞ் 
செடிவகை (மலை.); ௦1, [பட்எ௦ப5 100160 எம், 

ச7யா 2௦07420/.. 

[$/ு 2222 த. அத்திகள்னி] 

அத்திகாயம்" ௪4-2௮, பெ.(ஈ.) ஐந்து அருக 

(சைன) மத மெய்ப்பொருள்கள் (தத்துவங்கள்); 

(௮௮.) ௦14௦1௦0102! 0216901195 4/௦ ௮1௦ 

114௦ 1 ஈபாம்௪. 

[6/் ௪௪4-42௮ 2 ௬. அத்திகாமாம்/ 
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அத்திகாயம்” ௮//0(2/2/77, பெ.(ஈ.) 
1. எலும்பிலேற்பட்ட புண் (காயம்); ௮ (பரு 1௦ 

௨6௦06 0 ௮ 6/௦ பா0 *௦௱ 16 241௨௦1௦ஈ ௦7 

2 ௦௦1௨6. 2. எலும்பு முறிவு; 11801ப(௨ 01 ௮ 6௦௨ 

(சா.அக.). 

[அத்தி - காயம்,] 

[5/6. ௪50/2 த. அத்தி] 

கள் 5 கய் 5 காய் 5 காயம். 

அத்திகிரிமான்மியம் சாட்ட, 
பெ.(1.) சிற்றிலக்கிய(பிரபந்தங்களுளொன் று; 

6 014 80௦௩௦0 1 பாட எர 

20/2௮ 04/ 2047712023. 

[50. 7௪5-974 /772/72077/22 த. அத்திகிறி 

மான்மியம். / 

அத்திகும்பம் ௪//6ப72௮7, பெ.(1.) எலும்புப் 
பானை; 8 பா*௦ா 0௦5௨0 ௨ ௦ ௦7 

(16 0680 (சா.அக.). 

த.வ. என்புத்தாழி. 

[அத்தி - கும்பம்] 

[5/6். ௪54725 த. அத்தி] 

கும்பு 2 கும்பம் 2 5ம். 6பார7/0௮, 

அத்திகூடம் ௮11/-6/02/77, பெ.(ஈ.) 
யானைக்கூடம்; 6/60லார் 51௮125. அிடை 
யத்தி கூடத் தயலெழுந்து (யசோதர. 2 21), 

த.வ. யானைத்தறி. 

[அத்தி - கூடம்.] 

[5/2 ௪5 2 த. அத்தி] 

கூ(47/2 கூபம், 

அத்திகேசரம் ௮/4/-/22௪௮77, பெ.(ஈ.) சிவப்பு 
வல்லி; 8 [60 0660௦ (சா.அக.). 

அத்திகோசத்தார் ௪14652௪727 பெ.(ஈ.) ஒரு 
குழுவின் பெயர் (தொல். சொல். 167. உரை.); 
186 ௦1 வா ௮ாிசா 627. 

த.வ. யானைக்குழுவார். 

அத்திகோ சம் ௪/4-625௮) பெ.(ஈ.) யானை 
சுமத்தற்குரிய பொருள் படைத்த பெரு வணிகர் 
வகையார்; 8 10 ௦ ராவார், ௧௦86 5ர்மாக 
01 நவர 15 650 18106 85 10 16௨0 ௮ 

அத்திசம்மாரகம் 

௦௦ம் 1௦ ரு 1॥. “ஐம்பெருங்குழு 
மத்திகோசமும்” (பெருங். வத்த; 9, 5, அரும்]. 

த.வ. யானைவாணிகக்குடி. 

[5/6. ௮507 * (082725. அத்திகோசம்,] 

அத்திகோபம் ௪14-22௮, பெ.(॥.) சிவந்து 
தோன்றும் கண்ணோய் வகை (வின்.); 9 

015698௦ 011௨ 96. 

[அத்தி - கோபம்] 

[5/5 ௪54்5/2 த... அத்தி] 

கூர் - சிப கூட்ர் 2 குப்பு 2 கோப்பு * 

கோபம். 

அத்திகோவிகம் ௮௪/4-421/9௮777, பெ.(1.) சிவப்பு, 
எலிச் செவிப் பூடு; ௮1௨0 860165 07 [௪46 உலா 

இலார், 2௦/ப/ப5 ஊன ர௪125 (சா.அக.). 

அத்திசந்தி சமர பெ.(ா.) எலும்பின் மூட்டு; 
16/௦7 0௦085 (சா.அ௮௧க.). 

[அத்தி - சந்தி] 
[5/1 2547/5 த. அத்தி] 

அந்து 5 சந்து 4 சந்தி. 
அத்திசம் ௪//2௪7, பெ.(ஈ.) எலும்புக்குள் 

தோன்றுவது; 197 வர்ம 15 றா௦0ப௦€0 1ஈ (0 
௦௦% (46 (6 ஈவா (சா.அக.. 

த.வ. என்பியம். 

[5௩ ௪5477 2 த. அத்திச1ம்/ 

அத்திசம்மாரகம் ௪:4-5௮72772:அஏ௮77, பெ.(ா.) 
நான்முகப் பிரண்டை; 6௦16 86[(6ர, 1//4/5 

ப20௮19ப/௮75 (சா.அக.). 



அத்திசா 

அத்திசா ௮/4 பெ.(॥.) கொடி முந்திரிகை; 
௦௦௱௱௦! 06; 6, 474/5 ப்ரீ 2 

(சா.அக.). 

அத்திசாரபேதி ௪/4/-22/2-2207 பெ.(1.) எலும்பு, 

மூளை இவற்றின் சாரத்தை வெளிப்படுத்தி கழி 

மலத்தோடு கலந்து வருமோர் வகை வயிற்றுக் 
கழிச்சல்; 3 [02 ௦4 518௫ 260 டூ 16 
015003106 014 ௱3ா0 ௮௦ 5ப06130௦6 

11௦ 6 0211/25 ௦1 0௦025 (சா.அக.). 

[5ம் ௪547/4 2272020715 த. அத்திகாரபேதி] 

அத்திசிங்குவை ௪//44/7௪41) பெ.(.) பதின் 
நாடியுளொன்று (சிலப். 3, 26, உரை.); 8 
ர்வ! 1பற்பிலா ௩௨55௨ ௦7 11௨ பரவா 

0௦0, 016 ௦07 /252-/2ச7 0.1. 

[54% சபி 2 த. அத்திசிங்குறைப] 

அத்திசிராவம் சர்க், பெ.(ா.) 
பெண்களுக்கு அல்குல் வழியாகவோ அல்லது 
கருப்பைக் குள்ளிருந்தோ பால்போல் 

வெண்ணிறமாயோ அல்லது சளி, சீழ் 
முதலியன போலவோ நீர்மமாக வெளிப்பட்டு, 

அல்குலிலும், முதுகிலும் வலியுண்டாக்கி 
அடிவயிறு கனத்து, நாளுக்கு நாள் உடம்பு 

மெலிந்து, கை காலோய்ந்து போகும்படிச் 

செய்யும் நோய்; 8 0/5688€ ॥॥ ச 

௦௮780(௫1560 பூ 2 பூர்ர்பீ5/் 575040 ல 

௦ 16 4௮010௨ ௦ பர்உரீாஉ ௦ பே 1௦ 

௨ ௦௦00651401 ௦7 16 1656 0816, 817565 

110௱ ஙா 655, நவாபாம2௦ா ௦7 146௨ ௦ 

20௦111௦1 ௦ றாஊாலர்பா௫ |௮0௦பா, [ப ௦௦14ப5 

61௦. 2. எலும்புருக்கி நோய்; ௮ 12025 ஈால((60 

௦ ௮ 5௪0௪0௦ ௦7 106 ௱லா௦வ 7௦ 06 

௦௦ (/55ப65 1 க கோப்ரா றவ 

௦5100150௨5. 3. இதள் (இரச) தாதுவின் 

கொதிப்பினால் குருதியின் இயற்கை நிறம் 

கெட்டு வெளிப்படுமோர் நோய்; 9 1/9540 

0156856 ௮18100 1100 (606 0150கா06 ௦4 

51௦௦0, மர்ர் ரட ஈசர்பாவி! ௦௦௦ பா ௮160, ௦840 

(௦ 6 பெளர்௨௰160 ௦௦014௦ ௦7 11௨ 16 

6 512 (சா.அக.). 

[541 ௮5ப்/-2042த. அத்திசிராவாம்] 

அத்திநகம் 

அத்திசூடு ௪4-22 பெ.(1.) 1. வெப்பம்; 1281. 
2. கதகதப்பு; 1/2181௨56. 

அத்தித்திப்பிலி ச பெ.(£.) 
கொடிவகை (மூ.அ.); 6160ம் - ஒற்ற 

ட்ச. 

[அத்திஃதிப்பிலி/ 

[5/6 9௪542 த. அத்தி] 

திப்பிலி: அம். றற 

அத்தித்திவகம் ௪/௮, பெ.(ஈ.) 
எலும்பின் பாகத்தையடுத்த சவ்வு; 116 
ஈட் ராரா 6 0௦0 ௦17 றவ, 

[௨70512 (சா.அக.). 

அத்திதந்தம்' ௪/4-/2722/7) பெ.(॥.) முள்ளங்கிச் 
செடிவகை; 80151, 85 256040 ஒன் 

(ப5. அிடமரக் கணிமருக் கத்தி தந்தம்" 
(020 றக. 75. 

[5 ௪50௮7/௪ 2 த... அத்திதந்தம்] 

அத்திதந்தம்” ௪140272277, பெ.(ர.) யானைத் 
தந்தம்; (6 1ப516 ௦4 (6 ஒவ! ௦0: 

[5/4 7௪50702702 2 த... அத்திதததபம்.] 

அத்திதாதுசுரம் ௪/4-/220/-2ப7௮77, பெ.(.) 

உடம்பை உருக்கச் செய்யும் எலும்பைப் பற்றிய 

வோர் வகைக் காய்ச்சல். 8 40 ௦07 18௩/8 

[95149 11 11௨ ௨௨௦௮0௦ ௦7 16 6௦ பய் 

06 1௦ (6 ௨17௨௦௦ ௦1 ௦0௦085 (சா.அக.). 

/அத்திஈதாது-சுரம்.] 
[5/4 அற் த. அத்தி] 
உல் 2 சுல் 2 கர் - சுரம். 

அத்திதேலம் ௪7-/௧/௮77, பெ.(1.) ஆவியாய்ப் 

போகக் கூடிய நெய்மம்; 9 1/01914௦ ௦4, 500 

95 றா௦!, 610. (சா.அக.). 

அத்திநகம் ௪/447727௮/77, பெ.(॥.) நகர வாயிலின் 

படிச்சுருள் (சூடா.); [81560 ஈ1௦பா0 றா௦1600/0 

1192 800௦௮0 1௦ 106 0916 ௦74 ௮ 101௦ ஷி, 

பாரம் க் காகா 8181085உ 80 

1௦௦017௦165 1௦1 ச5௦வா0ா0 ௮௦45. 

[5/%் 4௮50/- 72/7௪ 2 த. அத்திநகம்./ 



அத்திநகர் 

அத்திநகரா் சர்௪9௮ பெ.(ஈ.) அத்தினாபுரம்; 
/725 0472002177. ॥68ா றா௦06ா டி. 

'அத்திரகரெய்கினா ஊங்கு” (பாரதக், 

7477.) 

[அத்தி - நகா்] 
[500 /9௪5ப/72த. அக்கி] 

நகு 2 நகா். 

அத்திநாடிவிரணம் ௪4-72-727௮, பெ.(॥.) 
எலும்பின் வழியே பிறந்து அந்த எலும்பின் 
நரம்புகளுக்கு வலியுண்டாக்கும் ஒரு 
மென்மையான கட்டி; 3 ௦010 8050685 1௦160 
(6 5பா௦பாள்ோர 1155ப65 ௦7 ௮ 0௦0௨ வா 
ராவ[60 நே 8௨ ளாா/௦ ரரி ௦7 (0௦ 
ட௦ா10516ப௱ (சா.அக.). 

அத்திநாத்திவாதம் ௪4-௪1-0227, பெ.(1.) 
எலும்பை அழிக்கக்கூடியவோர் வளிநோய் 

(வாதம்); 8 01568௮56உ ௱ாகா((60 நர 1௨ 

௦16௦8 0609 0 06810 ௦07 ௮ 0௦1௨- 
0௦51600601055 (சா.அக.). 

் அத்திநூல் ச்ட் பெ.(ா.) எலும்பினுடைய 
்.... தன்மையையும், அதன் அமைப்பையும் பற்றிக் 

கூறும் நூல்; 146 501606 014 1௨ ஈ21பா௨ ௮00 

500160 ௦4 16 ௦0௦185, 05160/09)/ (சா. அக.) 

[அத்தி--நூல்..] 
[5/4. ௪54/2 த. அத்தி] 

அத்திநோய் ௪7% பெ.(ஈ.) 1. எலும்பில் 
ஏற்படும் நோய்; 015688 ௦7 (6௨ 6௦16. 
2. எலும்பில் ஏற்படும் வலி; ௮ 1 8 6௦6 ௦ 
1 16 6௦85-08181018 (சா.அக.). 

[அத்தி-நோய்.] 
[5/0 ௪59/2 த. அத்தி] 

அத்திப்பிடிப்பு ௪/-2-2/2020  பெ.(ஈ.) 
1. எலும்பிற்குக் காணும் அழற்சி: ஈரிவா௱2(௦ 
௦1 (66 00085. 2, மூட்டு அல்லது 
எலும்புப் பொருத்துகளிற் காணும் பிடிப்பு; 
சிவா ௦4 6௨/16. 0512௦௮877௨ 
3. மூட்டுகளிலுள்ள குருத்தெலும்புகள் 
வனமையடைவதனால் ஏற்படும் பிடிப்பு; 
ரொ ௱வா (60 0 (06 9௦௧ ௦7 16 

162 அத்திபைரவி 

11806 84 (6 6006 ௦07 16 101116, 

[1)/0௨௭14001/௦ ௮1/17/4756 (சா.அக.). 

[அத்தி - பிடிப்புப் 
[$/ம். ௪57/2 த. அத்தி] 

பு. பிள 2.பிண் 2பிடி ௮. மீழப்பு 

அத்திப்புரசாதனி ௪%-௦-20/௮2222% பெ.(1.) 

அவுரிப் பூடு; 11019௦ ஷர, /ஈ2/90797௮ 

௨/6௦ரிவாரபா (சா.௮க.). 

அத்திபங்கம் ௪/4/-௦௮7௪௮/77, பெ.(ஈ.) 1. எலும்பின் 

முறிவு; 196 180பா6 ௦07 ௨ 0௦1௨6. 2. எலும்பின் 

கோணல்; 16 பேங்சர்பாட ௦ா 6௨00 ௦74 ௮ 

௦௦ 6€-0816008௭0518 (சா.அக.). 

[5/6 ௪547/ 4 ௮/9 25 த. அத்திபங்கம்] 

அத்திபஞ்சரம் சற்ற்சடிகளா, பெ.(ஈ.) 
எலும்புக்கூடு (சிந்தா. நி. 147.); 56514௦. 

[574. ௪547/0-0௮௪ 5 த. அத்திபஞ்சரம்] 

அத்திபந்தனம் ௪்னா2சசா, பெ.(.) 
எலும்புகளைக் ஒன்று கட்டுகின்ற நார்; 9 
19 0 ௨/9! 106 (சா.அக.). 

[அத்தி-பு்தனம்.] 
[5/1. ௮54/2 த. அத்தி] 

அத்திபேதம் ௪//-220௮7, பெ.(ஈ.) எலும்பின் 
வேற்றுமை; 116 017௨ம் பலான ௦7 6௦25. 
(சா. அக.) 

[5/4 ௪5/4 * 2௦2 2: த. அத்தியதம்] 

அத்திபேதி' ௪ஈஈ்ச்சம் பெ.(ஈ.]) யானையின் 
மலக்குடலைத் துப்புரவாக்கும் மருந்து (வின்.); 
ஒபா0௮11/6 10 160௮16. 

[5/7 /9௪௧7/௪07 5 த. அத்தியதி] 
அத்திபேதி” சற்ட்சகார் பெ.(॥.) எலும்பை 

நீராக்கும் மருந்து; 8 601006 080௮1௨ ௦7 
௦9 (6 0016 [ர்௦ ௮ 19ப॥0 (சா.அக.). 

[5/4. ௪54/-2/௪0 2 த. அத்திபேதி] 
அத்திபைரவி ௮11-0௮௭ பெ.(.) சீமைவிளா: 

ட்பா௦06வு 8௦௦0 90016, 270/௪ 
ஒ/6௦ர௭(ப௱ (சா.அக.). 



அத்திமண்டூகி 

அத்திமண்டூகி ௪477272107 பெ.(ஈ.) முத்துச் 
சிப்பி; ௭ ௱௦1ப56 வரன் ரு1105 ௦௮15, 6௮! 

516 (சா.அக.). 

அத்திமுகத்தோன் ௪://77ப92/12, பெ.(1.) 
பிள்ளையார் (பிங்.); 722௪, 85 வ௨லா- 

1௮0௨0. 

த.வ. ஆனைமுகப் பெருமான். 

[அத்தி-முகத்தோன்.] 
[5/5 7௪502 த. அத்தி] 

ம2அ.ம் 5 முகத் தோசன்: 

அத்திமேகம் ௪//-/77292/77, பெ.(11.) யானையின் 
சிறுநீரை யொத்து ஒருவேளை தடைபடாமலும், 

ஒருவேளை தடைபட்டும், வெண்ணிறமாகவோ 

சிறிது நிறம் மாறியோ காணுமொரு அரிதான 

வெள்ளை நோய்; 8 ௦/௦ 01/9௦6165 

௦2௮0111560 0 16 025840 ௦074 ௮ 1806- 

பெலாபிடு ௦7 0௮/6 ௦ (9/4 ௦௦1௦ ப7௨0 பராஉ ரிம் 

௦ா ஈகார்௦பர் ஈரர்ளொலா௦6, 1 8 பாமா௦ 

9112௨ஊ௱ 166 24 ௨5560 நூ 8 வஒஒற்லார், 

2/௪6௪25 7 50/05 ௦7 12. வ! (சா.௮க.). 

[5/7 9௪௪07 4 77592: த. அத்திமேகம்.] 

அத்தியக்கம் ௮10ட/௮464/77, பெ.(ஈ.) 
காண்டலென்னுமளவை; 0606010 95 9 

௦0௨ ௦4 றா௦௦4. 'ஆக்கைவிதம் பேதபென 

அகுதர்யக்க பாறிவிக்கு.ம் (அவகர. அனா 

போர: 79), 

[5/0 ௪௦0/௮ 2 த. அத்தியக்கம்./ 

அத்தியக்கன் ௪௮௪ பெ.(ஈ.) தலைவன்; 

3512, 10, 16808, 016010, 

அத்தியயம் 

5பறஊாார்ாொர். கணாத்தியக்கறை” 
(ிதொயக.பு.. 20. 79.2). 

[5/7 201/௮ 2 த... அத்திபக்கசன்.] 

அத்தியக்கினி ௮௮4! பெ.(ா.) திருமண 

காலத்து நெருப்பெதிரே பெண்ணுக்குக் 

கொடுக்குஞ் சீர்வரிசைப்பொருள் (144/.6.); 

91418 ற௨0௦௨ 1௦ ௮1/௦௮ 66101௦ 16 820120 

111 24 னா ௩௨0010, நார்ப் ௦௧௦௦௱௦ ௭௪ 

56081216 நா காநு, 8ஙவாஸஷ் ௦4 3 

[5/0 201/2017/2 ஐ... அத்தியக்கினி] 

அத்தியசனம் ௪௪2௪7௮, பெ.(॥.) முதல் 

நாள் உண்டவுணவு செரிக்காமலே மறுநாள் 

கொள்ளு முணவு; 10௦0 18/6ர ௦ ௨ ஈர் 

34/ ௦016 6 0106514௦00 ௦111211946 ௦ 

[6 ா210ப5 வே (சா.அக.). 

| அத்தியட்சன் ௪8௪70௮, பெ.(1.) அத்தியக்கன் 

பார்க்க; 866 ௪11/7. 

த.வ. தலைவன். 

50ம் சினை 2 த. அத்தியட்சன்.] 

அத்தியந்தம் ௪///௮72௪17), எ.வி.(90) மிகவும்; 
ஈுப௦, மங. 

[5/ு் அறா 2 த. அத்தியந்தம்] 

அத்தியந்தம்“” ௪//௪722, பெ.(.) ஒரு 
பேரெண் (வின்.); 1௨ 110ப5௮10 பெக0ரி/௦5. 

[5/0 ௪௮/2 5 த. அத்தியந்தபம்/ 

அத்தியந்தம்” ௪2௪7), வி.அ.(903.) 
முழுதும்; அனைத்தும்; அறவே; 1௦ 116 [851 ஊ௱ப், 

வாரா. பாவங்களை அத்தியந்தம் 

போக்கடிக்கிறவார்களையும் (வேதாந்தசா; 73]. 

[5/4 அற்ா2 த. அத்தியறந்தம்./ 

அத்தியந்தாபாவம் ௪௮23202௮77, பெ.(॥.) 
முழுதுமின்மை (பிரபோத, 42, 4.); (1௦9.) 

20601ப1€ ॥௦-ஒ:0518106. 

[5/4 அற்னா/சம்//2022 த. அத்தியுந்தாடாவம்./ 

அத்தியயம் ௪/௭்௪)௮/77, பெ.(1.) இறப்பு; ௮1 

(சா. அக.). 



அத்தியயனபட்டா் 

அத்தியயனபட்டர் சஸ்ட்௪:௪72-02//4/; பெ.(1.) 
பூசகன்; 18௱016 01650. 

[5/4 ௪2/)/௮/27௪74.6/7௮1/௪ 5 த. அத்தியயன 

பட்டர்] 

அத்தியயனம் ௪1/2)2௮/77, பெ.(ஈ.) ஒதல்; 
188ாரா0, 81பரூா0, 850. 1௨ 620௪, 

அத்தியயனத்தொடு வலமாத்திரிந்து (நல், 
பாரத. க௫.மசா. 777. 

த.வ. மறையோதல். 

[5/. 22//2/272 2 த. அத்தியயனம்,] 

அத்தியயனவிருத்தி ௪/ட்/-/௮2-பாப/ர] 
பெ...) கோயிலில் மறைநூலோதற்கு 
விடப்பட்ட இறையிலி நிலம் (14.2.௩. 493-4 ௦7 

1926.); 12-166 [800 ௨௭௦௦60 10 16 

5815/106 04 ௦௦10 116 72225 11 1௨/65. 

த.வ. மறையோத்துப்புரப்புக்கொடை. 

[5/7 சபிர௮னாச * மாரி த. அத்தியயசா 

விருத்தி: ] 
அத்தியயனாங்கம் ௪1/1/௮/2௮719௮7, பெ.(1.) 

அத்தியயனவிருத்தி (1/..ஈ. 197௦7 1924.) 

பார்க்க; 566 21104/27/2172- பபா 

[$7. அச்ச 4 

அத்தியயனாங்கம்.] 

அத்தியயனோற்சவம் ௪1ட௪)217010202/7), 

பெ.(॥.) திருமால் கோவிலின் விழா வகை 

(கோயிலொ. 8); 1851௮! ॥ஈ //9ப (ஊறி 

பொடு மர்ப் ௨6 ௦வா(50் 10௨ ப0௦- 
ாஷறாரோ௨ வா் 4601௦ ௩5 10 (8 ஈர் 
௦6106 (௦௮௪௮10௪110), ௨0 160 08/5 ரன 

(7200௪1) 69ப005-22025/ 

௮/1 2 த. 

த.வ. மறையோதல் விழா. 

[54 . சப்/சகாக* பர்ச22த ... 
அத்தியயனோற்சவம். ] 

அத்தியவசாயம் ௪/ர்௪௦25ஆ௪௭ஈ, பெ.(ஈ.) 
மனப்போக்கு; 11௦11௮4௦, [பாரா றாம். 

[5/4 ௪0/2௦ - 52:௪2 க. அத்தியவசாயம், | 

அத்தியற்பம் ௪௮௦௮7, பெ.(ஈ.) அளவிட்டி து; 
ரு (116. 

164 அத்தியாசவாதம் 

த.வ. மீச்சிறிது. 

[8/0 ௪ற்ற௪ 2 த. அத்தியுற்பம்] 

அத்தியற்புதம் ௮//4),-௮/0422777, பெ.(॥.) பெரு 
வியப்பு; 6)6066010 4௦004. 

[5/0 ௪ற்:௪௦/ப/2 2 த. அதியுற்புதம்] 

அத்தியாகாரம்' ௪ர்ர்சரஅ௮ர, பெ.(ஈ.) அவாய் 
நிலையால் வருவித்து முடிக்கை (பி.வி. 50, 
உரை.); (ோஊா.) 8பழ0டுா0 ௮ ௮101616. 

[5/7 ௪௦/27௮:2 2 த. அத்தியாகாரம்/ 

அத்தியாகாரம்” ௪27௮௮, பெ.(ஈ.) 
அளவிறந்த உணவு; 10௦ ௱ப௦் 01 100௦0. 

[5/1 ௪௦727௮: 2 த. அதிதியாகாரம்.] 

அத்தியாகாரம்” ௪ம்சசகக, பெ.(.) 
பெருஞ்சீரகம்; 8127-௮156, //20/ப7 ௮1/52 

(சா.அக.). 

[5/1 ௮17/2: 5 த. அதிதியாகாரமம் ] 

அத்தியாகாரி ௮௪/22) பெ.([.) மிகு உணவு 
உண்போன், கழிபேரிரையான்; 06 1811௦ ௨2715 

| 600655, 8 0/பர(௦ஈ (சா.அ௮௧.). 

அத்தியாகினம் சஞ்சசாகா, பெ...) 
கருஞ்சீரகம் (பரி. ௮௧.); 0180 பே௱ர்ா. 

அத்தியாசம் சரச, பெ.(.) ஒன்றன் 
குணத்தை மற்றொன்றன் மேலேற்றுகை; 

8ா௦06௦ப€ 8பழஊ௱ா0௦5/1/00, 1121571௨௦௦ 

௦௮ செட் ரா௦ொ ௦6 140 1௦ வான 

ர் 0065 101 ரஉ8/நு 00885585 10. 

'உற்றவுத்தியாச விலக்கணமாம் பேன்ற 

லொன் றுணாதலாம் (வேதா சூ. .90.). 

[5/0 01/25 2 ௧. அத்தியாசம், ] 

அத்தியாசவாதம் ௪222-0222, பெ.(ஈ.) 

முகத்தில் ஒரு பக்கமும், அதற்கு மாறாக 
உடம்பில் மற்றொரு பக்கமுமாகக் காணுமோர் 
முடக்குவளி(வாத) நோய்; ௮ ஐ272[$515 ௦7 (6 
1804 ஈப50185 ௦4 006 5106 ஈர ஐவாஷுகக 
௦6ம் ௦ 16 ௦௦௨250௦010 0000516 
5106 ௦4 16 0௦ஞ்ு, 41௨/7௪1௨ 0கா௮])/5/5 
(சா.அக.). 

[541 ௮ப1):25௪0/2/௪ 2 த. அத்தியாசவாதம்.] 



அத்தியாத்துமசாத்திரம் 

அத்தியாத்துமசாத்திரம் ௮/1/2/10- 
/77௪54/172/77, பெ.(.) சாங்கியம், பாதஞ்சலம், 

வேதாந்தம் என மூவகைப்பட்ட ஆதன் 

அறிவியல் நூல் (விவேகசிந். 715.); 176 82ரா1ர்ப௮] 

501810, ௦1 141௨௨ 1005, சழ்ழற்க, 

2202/22/77, 2027022777. 

[5/1.௪017)/2/7147 5250௪ 2 ௯. அத்துயாத்தாச 

சாத்திரம்] 

அத்தியாத்துமம் ௪௪77௮7, பெ. (.) 
நூற்றெட்டுபநிடதங்களுளொன்று; ॥8௱6 ௦74 

ம பழலா/580. 

[$/ம. ௮21)/2077௪ 2 த. அத்தியாத்துமம்] 

அத்தியாத்துமமதம் சஷ்்/ச//ப1/71௮/772047/7, 

பெ.(ஈ.) பாசுகரீயம் மாயாவாதம் 

சத்தப்பிரமவாதம் கீரீடாப்பிரம வாதம் என 
நால்வகைப்பட்டு உயிரின் வடிவத்தை 

விளக்கும் மதம் (விவேகசிந். 16.); 47௨ ௦04716 

௦14 11௨ 50ப! ௦7 1௦பா (வா், 2ச௮௮77 

/772)/202022/77,  25//9-0-0/2/179-020/2/77, 

60772-0-0./2/712-1/2/2/77. 

[5/6 ௪2077௪ 2 த... அத்தியாத்துமம்.] 

அத்தியாத்துமிகம் ௪//2//0/97/௪௮77, பெ.([.) 

அத்தியான்மிகம் பார்க்க; 56 

2/1//2/7/77/(72/77. 

[5ம் சம்றசர்ரா௪ * ௧... அத்தியாத்துமிகம்] 

அத்தியாபகன் அந்சம்சதசு பெ.(ஈ.) 

திருமறைப் பயிற்றுவிப்போன் (பிரபோத. 11, 5); 

(௦௮௦, 1ஈ5ர1ப௦10 ௦4 16 120௮. 

த.வ. மறையாசான். 

/5/ ௪௦1):20௮௪ 5 ௪. அத்தியாபகள்..] 

அத்தியாபனம் ௪ந்20௪௮77, பெ.(.) மறை 

நூல் பயிற்றுகை; 168௦10 116 120௮. 

த.வ. மறையோதல். 

[54. ௪௦:2௦௮7௪ 2: த. அத்தியாபனம்.] 

அத்தியாம்சரக்கு அற/௮77-௮1ய) பெ.(॥.) 

யானையைப் போல் எளிதில் கட்டுப்படாத 

சரக்கு; ஈாராஊவ5 19௮1 ௦௦ 06 ௨௦51]/ 

௦௦50110240: ஒப் எவா௦65 1121 0௨55 அக 

அத்தியாவாகனிகம் 

ர் ு80௦பா ௦ ர்பாஉ5 ஜா 116, 1166, 

5ப1்பா, ஈறு, 610., (சா.அக.). 

அத்தியாமிசம் எஞ்சா, பெ.(ஈ.) 
எலும்பின் மேலுண்டாகுங் கழலைக் கட்டி; 8 

58௭௭00௦083 5/1ப9160 ௦1௦860 1௦ 16 ௦ப18ா 

6பார306 01 8 0016, 02725129/ 521001171௪ 

(சா.அக.). 

த.வ. என்புக்கழலை. 

அத்தியாயம் ௪, பெ.(.) நூற்பிரிவு 

(பிங்); 6௮0127, 01510 ௦7 8 500. 

த.வ. இயல். 

[5/0 ௪ப/௮/௪ 2 த. அத்தியாயம்] 

அத்தியாயனம் ௪/2, பெ.(ா.) 

மறைநூல் ஒதுகை (சிந்தா. நி. 121.); £2௦0140 

(76 1/208225. 

த.வ. மறையோதல். 

[5/7 சம்்ரற௪2 த. அத்தியாயனம்./ 

அத்தியாரோபம் ௪்ட்ா22௮7, பெ.(॥.) 

ஒன்றன் தன்மையை மற்றொன்றில் ஏற்றிக் 

கூறுகை (வேதா. சூ. 28.); ௨20ா6௦ப5]ு/ 

211 பரா 11௨ றா௦0௨ா1065 ௦7 006 19 1௦ 

2௦1௪. 

த.வ. பிறிதேற்றம். 

[5/5 அம 2 த. அத்தியாரோபும்/ 

அத்தியாவசியம் ௪12௦௪30௮77, பெ.(1.) மிக 

தேவை (அடிப்படை)யானது; (ல॥ மர் 15 

0150852016 ௦ 6551௮1. 

த.வ. அகத்தியம், கட்டாயம். 

[94ம் சற் 2 த. அத்தியாவசியம்] 

அத்தியாவத்தை சப்ாசசா2]  பெ.(ா.) 

நெருக்கடியான நிலை (இ.வ.); ௦11108] 

0/௦, 25 078 0156256-5ய7௦8ா 0௭5௦. 

[5/௩ அற்2/௪5004 2 த.அதிதியாவத்தை. 7] 

அத்தியாவாகனணிகம் ௮///)/270274.2771722/77, 

பெ.(ஈ.) பெண் கணவன் வீட்டுக்குச் 

செல்லுங்காற் பெறுஞ் சீதனம் (14/0); 9176 

8௨06 10 8 மா ந்லா 506 16 ௦பே௦160 
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ட 6060௦௦ 5 10086, பார் ௨௦௦௱௦ 

னா 8ஒழவா816 நா௦றலாடு, 8 புகு ௦7 

5/௮. 

கவ. தாய்மனைச்சீர். 

[5/6௮01/2/271/9:த அத்கிபாயாகனிகம்] 

அத்தியாவிரதவாதம் ௪1:2-ட72௦2-௦:2227, 

பெ.(॥.) உடம்பில் எலும்பின் கூறுகளில் வீக்கம் 
அல்லது கழலைக் கட்டியைப் போல் காணுமோர் 
வளி (வாத) நோய்; 8 1 போ௮ம்90 88/1௦ ௦ 
(பாபா 1ஈகர் 1 பறா 6௦065 *௦௱ 
/2110ப5 080565, பர ௦ரஓரநு-வறர|15- 

011௦ ஈ௦06 (சா.௮க.). 

க.வ. என்பு ஊதை. 

அத்தியாளி ச்சர் பெ.(ஈ.) யானையாளி 
(பெரும்பாண். 257-9 அடிக்குறிப்பு); ௮ 120ப1௦ப5 
றவ. 

[அத்தி-யாளி.] 
[5/. 7௪5 2 த. அத்தி] 

அத்தியானமிகம் சர்ச, பெ.(ஈ.) 
1. ஆதனுக்குரியது (வின்.); 961௮0 1௦ 156 
50ப. 2. சைவ தோன்றியங்களுள் ஒரு பகுதி; 
(52௫௮77) 8 860110 ௦1 &்2ரகார௪௦. 
“சவதிக.ம் அத்தியான்மிகம் அதிமாரக்கும்... 
ச நூல்களை ஐவகைப்படுத்து (அி.போ.பா. 
அறம் 77) 3. ஆதன் பிறரால் அடையுந் துன்பம் 
(சி.சி. 2, 39, சிவாக்.); (றார். ஐரடா5(௦௮1 8௮௭0 
லி ௭ர1/01௦05 080560 1௦ 6066 5௮14 ந 
011815. 

த.வ... ஆதன்மம். 

[5/1 சீம சர்ச5 க. அகுதியான்மிகம்./ 

அத்தியானந்தயோனி 117)/2/7௮702-)2/7/ 
பெ.(ஈ.) பெண்களுக்கு அடிக்கடி முயக்கத்தில் 
மிகுதியாக இச்சையுண்டாக்குமொரு நோய்; ௮ 
015685€ 11 ௩௦௱௭ வரர ர்க ௩௦ 
591151801௦ 11 5லய௮| 01685 பால5; [1 590௦ 
56%6ப8। 0858௨ /ஈ (66 16316, 
421/77/2721௪7771-171- (சா.அக.). 

த.வ. கடுங்காமம். 

அத்திரத்துவம் 

அத்தியானம் சரற்கரசர, பெ.(ஈ.) மறைநூல் 
கற்கை; |88ர0, 51பஞ்ரா0, 650. 1௨ 4602. 
“அத்தியான மாமினையா் கத்துவதும்” 
(ர போத. 77 4), 

[5/4 201/௮/௮7௮ 2 த. அத்தியானம்.] 

அத்தியிளக்கம் ௪ ச, பெ.(ற.) 
1. எலும்பின் நுண்மங்கள் மெதுவடைதல்; 
507810 ௦7 17௨ 0௦7 (158ப6, 05511 ப6௦5. 
2. எலும்பு இளக்கமடைதல்; 80118ஈ10 ௦4 1 
௦65, 0510011௮2/50/௪ ௦0 70////25 ௦99/ப 
(சா.அக.). 

[அத்தி க்கம். ] 

[5/0 ௪47/2 த. அத்தி] 

அத்தியூர் சடம்; பெ.(ா.) காஞ்சியில் திருமால் 
கோயில் கொண்டுள்ள தோரிடம் (யாப். வி. 93, 
பக். 351.); 0/2 [கோவே ம்்ள் ர௮5 ௮ 
/ப 8116. 

ச 

/அதிதி - சனா] 
[5419450475 த. அத்தி] 

அத்திர ௪ர்ரசு, எ.வி.(௮04.) ஆவியாய்ப் போகக் 
கூடியது; 0829016 07 ற8858110 ௦14 1ஈர்௦ 
/200ப-01116 (சா.அ௮க.). 

அத்திரசத்திரம் ௪/:72-2௪/ர௭ர, பெ.(॥.) 
கைவிடு படை, கைவிடாப் படைகள் 
(திருவானைக். திருவிழா. 11); ஈா[/851/25 ௮0 
/6௨0015. 

/5/ம். ௪524 2223 த. அத்திரசத்திரார் / 

அத்திரசிகிச்சை /0//2-8/9/20௮1) பெ.(ஈ.) 
1. அம்பைப் போல் உடம்பினுள் மருந்தைப் 
புகட்டுமொரு வகை மருத்துவ முறை; 8 
௦0 ௦7 1௱கார் ர வரர் 110 ப10 
601௦16 16 1ஈ1௦0ப௦60 111௦ 196 ஷுூ51ா 
9 186016, ஈ/6௦11/௦ஈ. 2. கத்தியாலறுத்து 
மருத்துவம் செய்தல்; (6 00 8க0446 நாவால் 
௦ 16 ஈ601௦வ/ றா201106 (சா.அக.). 

[5/0 ௮504 4 ௦/4. அதீதிரசிகிச்சை. ] 

அத்திரத்துவம் ௪௪/0) பெ.(ஈ.) 
ஆவியாய்ப் போதல்; 800பா181ர ௦ 
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0185108119 580௦ர*$வா௨௦பகுு [ஈர௦ 
௮௱௦500௮16, ௦1௮117 (சா. அக.). 

அத்திரதேவர் ௪7222, பெ.(ஈ.) விழாக் 
காலங்களில் வீதி வலம் வரும் படைக்கல வடிவ 
திருமேனி (திருவானைக். திருவிழா. 11.); 

'/௨௨௮௦1-00௦0 1868 £௦பா0 16 512615 

பெர 125114௮165. 

/அதிதிராம்) - தேவா] 
[54ம் ௪5422 த. அதீதிராம்// 

அத்திரநீர் ௮௪-27 பெ.(.) கழுதையின் 
சிறுநீர்; 8585 பாரா (சா.அக.). 

அத்திரப்பால் ௪472-௦2-2௮ பெ.(ஈ.) 1. கழுதைப் 

பால்; 8558 ஈரி. 2. குதிரைப் பால்; [1015௦5 

௱ரி (சா.அக.). 

அத்திரப்பொருள் ௪:/472-2-22/0//1 பெ.(॥.) 
ஆவியாக மாறிக் காற்றில் கலக்கக் கூடிய 

பொருள்கள்; 6௦0165 கர/௦ ௮16 080௨06 ௦7 

025910 ௦17 [ம் ௩௮0௦ பா வா ராரா 1௦ 

21௱௦50னா6-/0181112 5பட51௮ா௦௨5 | 

ழா, ௨௦௦0௦! 610. (சா.அக.). 

அத்திரபரீட்சை சர்்சமகா2 பெ.(ஈ.) 
அறுபத்து நாலு கலையுள் ஒன்றாகிய 

வில்வித்தை; 2௮1௦, ௦06 01 ௮70,2௪217472//- 

4௮ 0.17 

[6/0 சர்ச * 0௮45௮2 த.அத்திரபாட்சை,] 

அத்திரம்" ௮/074/77, பெ.(11.) வில் (நாநார்த்த); 

௦. 

[5ம் சர்ச 2 த. அத்திறம்./ 

அத்திரயூகம் சர்ச்ச, பெ...) படை 

அணி வகுப்பு வகை (பாரத. பதினெட் 15.); 

2௮1ா௦8/-8[130௦60 0௮11/6 வொ. 

த.வ. வில்லுருப்படை வகுப்பு. 

[51 ௪௨௪ * ரப0௮2த. அத்திரயுகம்/ 

அத்திரவக்கிதம் ௪7௪-௮77, பெ.(1.) 

முளரி (தாமரை)ப் பூவிதழ்; ர/ஊ௱ஊ(5 ௦1 10105. 

அத்திராதாளி சரக் பெ.(ா.) யானை; 

௮௦௦௮ (சா..அக.). 

அத்திவெட்டை 

அத்திரி" ௪4 பெ.(ஈ.) 1. கதிரவன்; 5பா. 
2. விண்; 814, 1 ஈவார். 

[8ம் ௪௭/5 த. அத்திரி] 

அத்திரி” ௪/4 பெ.(11.) மலை; ஈா௦பா*2ாா 

(சா.அக.). 

[5/0. ௪0172 த. அத்திரி] 

அத்திரிகாரம் ௪2:௮7), பெ.(1.) இரும்பு; 
௦ (சா.அக.). 

/5/:. சஅள்22 த. அத்திரிகாரம்..] 

அத்திரிசாரம் ௪/472௯௮77 பெ.(ஈ.) இரும்பு 
(வை.மூ.); 1௦1. 

[5ம் 2017/8:2 2 த. அதீதிரிகாராம் / 

அத்திரெட்சை ௪34/2 பெ.(1.) 1. உணர்ச்சி; 

85510. 2. ஆசை; 0686 (சா.அக.). 

அத்திரெணம் ௪௨2, பெ.(॥.) அத்தி 
விரணம் பார்க்க; 896 ௪8721௮7 (சா.அ௮௧.). 

அத்திவலி ௪௮1 பெ.(॥.) எலும்பிற் காணும் 
வலி: ௮1 [0 ௦ 6௦06௨ ௦ 000௦5, 081௮1012 

(சா.அக.). 

[அத்தி - வனி] 
7/8. சத. அத்தி] 

அத்திவாரம் ௪௫2௮77, பெ.([.) அடிக் கட்டடச் 
சுவரின் அடிப்பாகம்; 1௦பா021/௦. '“அத்திவார 

மிரத்தி(அரிச், பூ. இந்தி. 79) 
த.வ. கடைக்கால், அடிவாணம். 

[ப பசங்மன் 2 த. அத்திவாரம்] 

அத்திவிரணம் ௪/3/-௦7௮7௮/77, பெ. (ஈ.) எலும்பில் 
உண்டாகும் புண்; 9 5076 2116௦ய71ப 6 6௦ 

(சா.அக.). 

[5ம் சம் * ரர த.அகுதிவிரணம்/ 

அத்திவிசாணிகா ௪//-2௪72 பெ.(॥.) 
வாழை; றிவார்வர 1166, 4445௪ ,0௮205/௪0௦௪ 

(சா.அக.). 

அத்திவெட்டை ௪௪/14) பெ.(.) ஒழுக்கக் 

கேட்டினால் எலும்பில் பாய்ந்த மேகச்சூடு; 

/னா2௮| ௨91 ௨716௦010 6 ௦௦0 1ஈ 145 

38/51, 0051201065 (சா.அக.). 



அத்திவேர் 

த.வ. அங்கவெட்டை. 

[அத்தி வெட்டை..] 

[5/0 250/7/2 த. அகீதி/ 

அத்திவேர் எர்த் பெ.(॥.) 1 மயிர்க்கால்: 1௦004 
௦4 1௨ல். 2. யானைமயிர்: ௮லா!்5 ஈனா 
(சா. அக.) 

[அத்தி - வேர்] 

(5/0. ௪5ப்7ஃத. அத்தி] 

அத்திறாதாளி சர்்ச-க4 பெ.(ஈ.) யானை: 
வஒ1€0ஈவா (சா.அக.). 

அத்தினபுரம் ௪//7௪௦ய௪ா, பெ.(ஈ.) நூற்று 
வரதம் தலைநகர் (சீவக. 2182, உரை): 
[851080 பாவ. 

[5/:. /௪5ப௪௦பா2 5: த. அத்தினபுரம்] 

அத்தினாபுரி ௪:4/722ப பெ.( ஈ.) அத்தினாபுரம் 
(பாரத. குருகுல. 29.); 1ஷா வ பாகா. 

[5/0். 9௪57221775 த. அத்தினாபுரி] 

அத்தினி! ௪/9; பெ.(ஈ.) 1. பிடி (பிங்): 72௮6 
ஒி60்கார். 2. பெண்வகை (கல்லா. 7, மயிலே று 
கொக்கோ. 1, 15-18.); (8£௦.) ஙா ௦7 
ஓுலா/-166 ஈ௭்பா6, ௦06 ௦717௨௦ 777204/7 
522701 006 0110பா ௦6. 

[5/4. ௪54/2 த. அத்தினி] 

அத்தினி” ௪/9; பெ.(ஈ.) 1. காக்கை; ௦0. 
2. விருப்பம் (இச்சை) கொண்ட பெண்: ௮ 
ங்க ர்ர்ரர்டு பலய, 5. வழலை; 7ப!|௨1'5 
எ. 4. மூன்று அல்லது நான்கு திங்கள் 
வளர்ச்சியுள்ள பிண்டக்கரு; ஈப௱ாவா 16 எ/பு 
ய்ா€€ 010பாறர்5 001.6... (ர275யா்ர் வா 
[6 1851 ௦1885 ௦ரீ 10 4ப5 9௦6௦1010 (௦ ([6 
25510௮4௦ ௦18160 1 உரு 
6௦௮! 5017௦௨ (சா.அக.). 

அத்தினிமார்பிண்டத்தவலமுடி அட 
2000-9 ௮-ரபர் பெ.(ஈ.) நால்வகைச் 
சாதிகளிலொன்றாகிய அத்தினி சாதிப் 
பெண்ணின் முத ற்பிண்டத்தின் மண்டையோடு: 
ம்6 58 ௦4 ரகரி௫(*5 எப 0116 06 ௦416 4 
095865 07/௦௭ ௦௮11௨0 சின்ர்ர்ார் பிரி ல[ 
௦855) (சா.அக.). 

168 
அத்துவரியு 

அத்துச்சம் ௪//ப2௦௮), பெ.(ஈ.) கோள்களின் 
நல்லுச்சநிலை (சங். அக௧.); (&5170].) 172151 
005180 ௦7 3 வாச். 

[$71. ௪:2௦ 5 த. அத்துச்சம்] 

அத்துவசிரமம் ௪:ப௪-5/௮77௪77, பெ.(1.) 
வழிநடைக் களைப்பு; 18119 ப6€ 1௦ 1181௮] 
(சா.அக.). 

அத்துவசுத்தி ௪//:2-40/81 பெ.(ஈ.) தீக்கை 
காலத்தில் ஆறு வழிகளிலும் இறந்தகால 
வினைகளையெல்லாம் அழிக்கை (சைவச. 
ஆசாரி. 64.); ( 22௩௪.) 9பார்10௮1௦௱ ௦7 ௪1102௪ 
பொரி, ௫௨ பாப கா ப்ர, ௦7 
எ॥ 16 கோாறா26 ள் ரணால்ர 5ல் 26 
௮௮/740477 | (6 51% ௪/7ப1:25. 168080 1௦ (௨ 
5பாச9 ௦7 6௨ 0௦0௦5 ராச ௮0 
741/2/77 8௮00 வ/ன(ப௮| 1௦ 10 ௭1௦ஈ. 

/5/. 20770௮7450/22/22. அத்து சுத்தி] 

அத்துவசோதனை (/:/2-22227௮] பெ.(ஈ.) 
அத்துவசுத்தி பார்க்க: 866 ௮172-21 

[5/1 ௪௦0 * 550௮25 த. அத்து 
சோதனை. 

அத்துவநியா சம் ௪/7ப,2-ஈற்:22௮) பெ.(ஈ.) 
அத்துவத் தூய்மை (சுத்தி); றபா!$1௦2119 ௦4 
௮1/ப2 

/[5/0். ௪௦190 றத. அத்து ியாசம்.] 
அத்துவபோக்கியம் 2/10//2-00//0/2/77, 

பெ.(ஈ.) ஒருவகை மரம், மாம்புளிச்சை: ௮ 119 
081//60 18/61/6௨15 061194, 50௦/௪ 
177௮00977௪ (சா. அக.). 

அத்துவயதாரகம் ௪/::/22-:2:27௮77 பெ.(1.) 
நூற்றெட்டு மறையின் அறிவுப் பகுதியி 
லொன்று; ஈ௨௱6 ௦7௮ பனா(/520. 

/5/84-0ஸ/௪-/அ௮(௪5த. அத்துஉயதாரகம்,] 

அத்துவரியு ௮/௪, பெ.(ஈ.) 1. வேள்வி 
செய்வாருள் ஒருவன்: ௦1167 74///-02210௦ 
01651 ௮1 ௨ 8௪011௦6. வன்றிறல் வசக்க 
எரத்துவரிபு "(மச்ச சந்திர. 12), 2. வினைத் 
தலைமை கொள்பவன் (வகிப்பவன்); 3011௫ 
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1௨௮061, 885 8 வரப. 

அத்து ரிபுவாய் நின்று பாடுபடுகிறான் , 

[2ம் ௮0920:ப2 த. அத்துவரிய ] 

அத்துவவிலிங்கம் ௮//ப/2-0-///7௮/77, பெ.(.) 

மெய்ப்பொருள் வடிவான (லிங்கம்) குறி; ///17௮ 

௦9 8115 36 12114/25 7௦ லாம் 1௦ 

கநக. 'மண்முதற் கிவமிறானவத்துவ 

௨ிவிங்கம் (திரு வினகா; இந்திரன். 72), இலங்க 
வடிவுநிலையில் இறைவ ஸனாற்றலைக் குறிக்கும் 

அடித்தளத்திற்கு ஆவுடையாள் என்றும் 
மேல்நிற்கும் இலங்கத்திற்கு ஆவுடையப்பன் 

என்றும் பெயர். 

[5/4 ௪௦0௮-07௮2. அத்துவவிவிங்கம். / 

அத்துவா சர்பாக் பெ.(ஈ.) 1. வழி; வஸு, 1090. 

2. நெறி (சித்.); ( 2௭௫.) 0915 1௦ 6௭20, 

25 | ௨௨ ௱௦ஊ௮5 074 8௦9 (காக, 10 

6 50பி, ரா ஈபராடள, 5412 77௮72721ப0௧ 

0௪ப2//ப2, பசாரசி//பம2, 222102 

72/22 6/2பா2, ௨௨௦1 07 எ்ப்றே, ரா 

ஈரி, 15 கவா 1௦ 06 ௨05060 நு 16 

லர் ௦06, 1॥| (7௨ [851 15 ௨05010 ம (6 

்72272-2௮௮ ௨0 1/5 1௩115 பார ௫ ககர 

“தத்து வெல்லா மடங்கச் சோதித் தடட பூ 

(தூய: ஏத்நாட். அபா: 1 

[547. சர்பகார 5 த. அத்துவா] 

அத்துவாசுத்தி ௪/ப2-2ப/2 பெ.(ஈ.) 

அத்துவசுத்தி பார்க்க; 568 ௮/70//2-2ப/142 

“தத்து சுத்திபண்ணி (2௮. 5, 6. 

[5/4 ௪௦௮ 2 த. அத்துவாசுதீதி!] 

அத்துவாசைவம் ௪//2-2௮4:௮/77, பெ.(ஈ.) 

சிவனியம் (சைவம்) பதினாறனுள் ஒன்று; 

க 550 வர்ர ௦105 1௮% வா ஈப்க46 

5௦ ப10 ௫ 1ஈம்ா௦506௦140 06௦14௦ 1௨ 51% 

சரபபத௨ வாம் ஈஒரெ்ர்கர் ௦ அக வள்௦ 18 

ட்ஞூாப் 1, 06 ௦1 16 5812, 0.1: 

அத்துவாந்தம் ௪/71/47௦௮7, பெ.(1.) வைகறை 

மற்றும் மருண்மாலையொளி; க/ரி/ரர்(ச.அக.). 

அத்தோரியாமம் 

அவன் | அத்துவிதம் சப, பெ.(ர.) ஒருமை; 
இரண்டின்மை; ஈ௦ா-0பல(1௫ு.. “அத்துவித 
த்து (தாயு, பரசி: 3], 

[5/௩ ௪-2 த. அத்தளிதம்/ 

அத்துவிதவுண்மை ௪//1/02-0-ப977௮] பெ.(.) 
1. இரண்டின்மை என்னும் கொள்கை; 16 
0௦௦116 ௦1 16௨ 60518ா௦6 ௦01 6பர ௦6 

ஊர்ஜெறி6 1ஈ 66 பார்பன; 6 0௦௦416 ௦ 

உர௦்016 ௦4 ஈ௦-0ப௮டு. 2. ஒரு தமிழ் 

(தத்துவ) மெய்ப் பொருள் நூல்; 8 11621156 

18௱ரி௦ா ஈ௦-0பி௮ஞ் (சா.அக.). 

[அத்துவிதம் - உண்மை] 

[5/4 ௪௦/௮2: த. அத்துவிதம்] 

அத்துவேசம் //ப1222/77, பெ.(ஈ.) 

பகையின்மை; 116600 17௦ ஈட் ௦ 

௮௦1806. 

[5/7 ௮-௮ * அத்துவேசம்.] 

அத்துவைதம் ௪-//0//௪௭௮, பெ.(॥.) 

1. இரண்டன்மை; ஈ01-பே௮[13:. 2. ஒரு 

பொருண்மைக் கொள்கை; 0௦௦176 ௦1 ஈ௦- 

பபெ௮ந/, ா௦ா8ா. 

[5/7 ௪-ம் 2 த. அதிதுலைதம்./ 

அத்துவைதி ௪-௮ பெ.(ஈ.) இரு 

பொருளொருமைக் கோட்பாடுடையவன்; ௦16 

வா 9105 106 00௦4741௦ ௦71 ஈ௦ொ-பேவு/ 

ச். 

[5/ம் ௪-௮ 2: த. அத்துவைதி/ 

அத்தேயம் ௪-/-/௯௮/7, பெ.(1.) திருடாமை (சூத. 

ஞான. 13, 7.); ॥௦-516வ19, 208௨௦௦ ௦7 

11210. 

த.வ. கள்ளாமை. 

[5/0 ௪-5/ஆ௪௪ 2 த. அத்தேயம், 7 

அத்தோரியாமம் ௪///ம்௮ா௮7, பெ. (॥.) 

(சோமயாகம்) வேள்வி வகை (திவா.); புஷ் 

௦4 (௨ 084277, 1௨ ராவா டூற6 ௦1 (௨ 

500௮ 5901106. 

[52ம் ௮0120:2712 2 த. அத்தேோரியாமம்/ 



அத்தொய்தம் 

அத்தொய்தம் ௪1/2)04777, பெ.(ஈ.) அத்துவிதம் 

பார்க்க (வேதாந்தசா.84); 566 ௮/7017/02/77. 

[5/6. ௪-௫/௮/௪ 2 த. அத்தொய்்தம். ] 

அத்தொய்தன் ௪1/௦2 பெ.(॥.) ஒப்பற்றவன்; 
6 ௦ 18 றால் (655, ர்்்௦பர் ௨ ௨56000. 

“அத்தொய்தளா யிருக்கிற அவனக்கு. 

பயமென்ன? ' (வேதாந்தசா. 85), 

[5/4. ௪-7 2 த. அத்தொய்தன்.] 

அத்யாபி ௪ந/25/ (வி.அ.).(௨0:.) இப்போதும்; 

வ ஈ௦, 10 1116 ஷே, 0 1௦ 6 ாஷலார் 

ா6. “அத்யாமி அப்படியே நடந்து கருகிறது 

[5/4 ௪ஸ்:20/2 த. அத்யா;ி] 

அத்விதீயம் ௪-ர72ந௯77, பெ.(ர.) இணையற்றது; 
மல் க்ப் 15 ௱க0்/655, ற6ஐ11655. 

[5/2 ௮-ஸ்ா/௪ 2 த. அத் விதியம்.] 

அதக்காயம் ௪௦௪-/-//௮, பெ.(॥.) தொடை, 
கால், பாதம், இவை அடங்கிய உடம்பின் பகுதி; 

யல் இங் ௦4 ௨ 0௦ஞஸ் 05௦ 66 ஈழ 

ழா 6 95, 116 (60 8ம் 10௦ 

19எ4, 10௧௮ ஓர்ார்டு (சா.அக.). 

அதக்காயவெலும்பு ௪2௮௦4272-1-௪/பரரம ப 
பெ.(॥.) இடுப்பின் கீழேயுள்ள எலும்பு; 0௦16 ௦7 
106 16 ஒர்ஊாநு (சா..அக.). 

அதகக்கொடி ௪௭9௪-ம் பெ.(ஈ.) 
பெருமருந்துக் கொடி; ௨ கரா பில், ரல 
பாவம், 4/7570/00//௪ 1101/௦௪ (சா.அக.). 

அதககந்தி ௪௦௪9௪-/ன71௭] பெ.(.) கந்தக 
வண்டல்; 6010115160 5ப1ற௱பா, (௪௦ - 5ப/ற/பா 
௦7 44/௦7 5ப/0ர யா (சா.அக.). 

அதகம்' ௪௦௪9௮, பெ.(1.) 1. மருந்து; ஈப்6, 
6௦1௨. “அதகங் கண்ட பையண 
னாகம் ” (சீவக. 403): 2. உயிர்தரு மருந்து 
(பிங்.); ॥68101244/6 (6௮4 ர௦05 11௨ 06௨0 (௦ 
16. 3. கொடிவகை (மலை.): |101௮ஈ மர்வா. 
4. சுக்கு (தைலவ.); 0160 10௭. 

[$/. 4202 2 த. அகுகம்.] 

அதகம்” ௪௦௪7௪), பெ.(ஈ.) அடையல்: 
6010119216 (சா.அக.). 
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2020-/77202/77, பெ.(ஈ.) 

வண்டலாகப் பிரிந்து தங்கல்; 16 நா௦௦௨58 03 

க் ௨ 5ப்லா௦௦ 15 ௨06 10 560௧16 

11௦ வானா ௦ ௦4 5ப0518ா௦௨5 [ர ௮ 

50111௦ 80 18! 1௦ 11௨ 0011௦0 - 

௦6௦101214௦ (சா.அக.). 

அதகன்" ௪௦2721, பெ.(ஈ.) வலிமையுள்ளவன்: 
51000 00 வாரீப ற6ா5௦0ா. “உறுகுயா் தீர்த்த 

6/ககன் (தில். பெரியாம். 2 7 9), 

[5/6 ௪1௮1௪5 த. அதகன்.] 

அதகன்£ ௪௭௪ர௪௭ பெ.(ஈ.) 1. மருந்து 
கொடுப்பவன்; ௦00௨ வா௦ இ0ொொரா/5ரகா5 

601௦16. 2. மருத்துவன்; ௦06 வு௦ 

1௨5௦10 7௨ா60195 1௦1 01592695 ௦ா ௩௦ 

15 814160 11 16 வார் ௦4 ஈ ௦௮0, ரக/6கா 

(சா. அக.). 

அதங்கம் ௪௦௪/7௪௮77, பெ.(7.) ஈயம் (மூ.அ.); 1690, 

பி ப௱ுயா. 

[8/4 ௪7/௪2 த. அதங்கம்,] 

அதசம் ௪௦௪2௮, பெ.(.) 1. காற்று; சராம். 
2. ஆதன்; 80ப। (சா.அக.). 

அதசயம் ௪௦௪௨௮7, பெ.(॥.) தரையில் 
உறங்குகை; 8/660109 ௦ 1௨ ர0௦பா0 
(சா.அக.). 

அதசி ௮௦௪௮; பெ.(ஈ.) சணல்; 18% ௦ ஊற, 
07010//7/௪/பா௦6௮ (சா.அக.). 

அதசுப்தி ௪௦2-2ப/; பெ.(ஈ.) இடுப்பின் கீழ் 
உணர்ச்சியற்றுக் கால் விழுகை, முடக்கு 
ஊதை பக்கவலிப்பு; 92௮1/515 ௦7 (6 1605 ௮௭௦ 
6 1௦0 01 ௦7 (6௨ 0௦0, [2௮720/20/5 
(சா.௮க.). 

அதட்டம் ௪௦௪27, பெ.(1.) 1. பாம்பின் கீழ்வாய்ப் 
பல் (சீவக. 1286.); 0௩ 1810 ௦4 9 501. 
2. பாம்பினுயிர்ப்பு (சூடா.); ௦2௮11) ௦4 ௮ ௨௮௦. 

[5/. ௮௦770-0௮5்22 ௬. அதட்டம்/ 

அதப்பாதாளம் ௪௦௪-2-௦௪227 பெ.(ஈ.) 
காணவொண்ணா ஆழம்; ௦85, 80055. 

[5/4 ௪௦௪5 4 02/2/௮7772-த.. அதப்பாதாசாம்.] 



அதப்பியம் அதார்வசிகை 

அதப்பியம் ௪௦௦௮, பெ.(ா॥.) அவையல் | அதமாணன் ௪௪7௮7௪ பெ.(.) கடன் 

கிளவி (யாழ்ப்.); 06081 [௮ா90806. 

[54ம் -௪௪ம்1௪ 2 த. அதம்ரியம்] 

அதப்பு 222000, பெ.(1.) மதிப்புறவு; ௦68 0வ/ 
றாள். 

[பீ. ௪௦202 த. அதப்புப/ 

அதபட்சம் ௪௦௯௦௪/2௮/77, பெ.(.) சுக்கு; 160 

0100௮ (சா..அக.). 

அதபவாதம் ௪2௪2௪-௦22௪/7, பெ.(॥.) ஆயுள் 
வேதத்தில் சொல்லியுள்ள ஒர் ஊதை (வாத) 

நோய்; 8 ஈர 6பா£க!0 0156886 ஈனா 18 

16 ஆ/பங2010 501106 (சா.அக.). 

[5/5 ௪௦௪70:2022 ஐ. அதபவாதும்] 

அதபு ௪௦2௪2ப, பெ.(.) 1. வணக்கம்; ௦00601810௨. 

2. மதிப்புறவு (மரியாதை); ஈகா௱எ5. “அதபு 

கெட்டவள் 

த.வ.. ஈதிப்பு. 

/ப: ௪௦௪௦2 த. அகுபுப] 

அதமசரீரம் ௪௦2772-2௮7௮/77, பெ.(1.) (கற்பக 

விருட்சம்) வளம் தரும் மரம் (சிந்தா. நி. 124.) 

(10௮/௮ 1166. 

அதமதசம் ௪௦/77௪/௮2௮/77, பெ.(॥.) வெங்காரம் 

(வை.மூ.); 6௦12. 

அதமதானம் 2027-2227  பெ.(ஈ.) 

கைம்மாறு, அச்சம் முதலியவை கருதிய 

கொடை (வின்.); லார்டு 10 5உரி் ௨05 

(ரா௦ ப் ரா, 85 16 100851 ராஷ் ௦7 

௦ ஊா/0௨06. 

[[அதம(64) - தரனம்// 

[5/4 ௪௦77௮1௮2த. அதமரம்), 7] 

அதமபட்சம் 22/772-,0௮/02/77 (வி. அ.) (௭0.) 

குறைந்தது; 91 (6851. 

த.வ. கீழ்ப்பாடு. 

[5/ம் ௪ப/௮௪ * 0452 5 த. அதபஉட்சம்/ 

அதமம் ௪௦௮/774/77, பெ.(.) கீழ்நிலை; 1181 வள் 

[5 19/25, 14/௦5. 

[8/4 ௪௦10௮/77௪ 2 த. அதமம் / 

வாங்குவோன் (சுக்கிரநீதி, 97.); ௦0௨ ௭௦ 

18/65 1௦815; ம். 

[5/7 2017-7722 2 த. அத.மாணன்.] 

அதமவிம்சதி ௪2௮712-0/772௪௦% பெ.(1.) 
அறுபது ஆண்டு (வருடங்)களுள் பிலவங்க 

முதல் அட்சய வரையுள்ள 20 ஆண்டுகள் 

(பெரியவரு.); 11௦ 8511௫ 46285 1௦௱ ,௦//௪- 

௮/1921௦ ௪௦௮1௪, [ரா (16 பழரச 06. 

[5/6 019-/772-0//772௪//2 த. அதமஸிம்சதி/ 

அதமன் ௪௬௯77௪, பெ.(॥.) கடையன்; 1௦4, 

1௦௮, பரி 0501. “கமுகு போல்வ ரதமா் ” 
(நீதிவெண். 91.). 

த.வ. கீழ்மகன், கீழோன், இழிந்தோன்.. 

[6/4 019௮/7722 த. அதமன்.] 

அதமாதமன் ௪௦௮7722272, பெ.(ஈ.) மிகக் 

கீழானவன்; 411651 01 116௨ 6, ௱ா௦த51 

(655 16104. 

[5/1.௮01௮71௮ *௮019௮/7122த. அத.மாதபான்.] 

அதர்மம் ௮-2௮/7772/77, பெ.(1.) அதருமம் பார்க்க; 

ஒ666 2027 0//77௮/77. 

த.வ. அறங்கடை, அல்லறம், அறக்கேடு. 

/5/ம் ௪-ப17௮1777௪ 2 த. அதுரமம்,/ 

அதர்மாத்திகாயம் ௪௦௮77724/49/௪77, பெ.(.) 

ஐந்து அருக (சமண) மத உட்பொருள்களு 

ளொன்று; (4௮1௭) 1721 வ௱்ர்௦் மார்பர் 

டு ஈங்ணளார் ௦ஈ (15 ஐலா எ118௦15 8௭௭0 

6௨௨05 0௮958514௨ 1௨ 140 ௭711௮0௦1௨0, 85 

6 5172001 07 ௨ 1௨௦ 151 911௮௦15 ௮ 

ஈ௮ா வலா ௮௦9 1௨ ௦௨0 ௦0 8 ௦1 

ஸெ ௮0 12 665 ௱ பெபர்டறு [651110 

பார், பாட ௦1 ௦௮/௪5 0௮/77. 

[5/ம் ௪01௮/777௪ * ௮50-62௪ 2 த.அதாமாதிதி 

கரயாம்/ 

அதர்வசிகை ௮௪22௮:௪-204) பெ.(ஈ.) 

நூற்றெட்டுபநிடதங்களுளொன்று; ॥216 ௦7 

௮ 0௮7,620 

[5/4 ௪ர்சு௪202 2 ௧. அதராவசிகை,] 
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அதர்வசிரசு ௮2௪௩௮-கர௪80, பெ.(ஈ.) 

நூற்றெட்டுபநிடதங்களுளொன்று (சி.சி. 8, 11, 
மறைஞா.3; ஈறு ௦7 வா பதி௮/522 

[5/4 ௪ப்சா௪325 2 த. அதிரவசிரசு..] 

அதர்வணம் ௪௬௪௬௪௱௮7), பெ.(ஈ.) நான்காம் 

மறை (திருவானைக். கோச்செங். 127.); ஈவா 

௦1 116 10பாா், 62022. 

த.வ. தீமறை. 

[5/். ௪22 2 த. அதாவணம்.] 

அதர்வம் ௪௪௮, பெ.(॥.) அதர்வணம் 
காஞ்சிப்பு. வயிரவீ, 12.) பார்க்க; 56௫ 

22௮1127277. 

[5/7 ௮0௮௩௮2 த. அதர்வம். 

அதரகுட்டம் ௪222-6ப௮7, பெ.(ா.) இதழில் 
தோன்றும் புற்றுநோய்; 68௭1௦8 ௦7 16 | 
(சா.அக.). 

த.வ. இதழ்புற்று. 
[அதர-குட்டம்.] 

[5/8. ௪௦/7௮:௪2 த. அதர[ம்).] 

அதரணவித்தை ௪௦௪௮ர௪-6/1/ பெ.(ஈ.) 
செய்வினை; 6180% ஈ)801௦ (சா.அக.). 

அதரபானம் ௪௦௮/௪-227௮, பெ.(.) மகளி 
ரிதமூறும் நீர் (சீவக. 190, உரை.); 8/0 176 
125, 105810௦ 16 1௦௧௭ 2. 

[5/4. ௪௦௮௪2 ௦27௪2 த. அதரபானம்,] 

அதரம்! ௪2௭௮, பெ.(.) கீழ் (நாநார்த்த.); 
01806 ௦ 50806 6௮0. 

[5/4 ௪௦19௮2 2 த. அதரம்] 

அதரம்” 222727, பெ.(ஈ.) அல்குல் (நிதம்பம்); 11௮ 
ஒயாவ ஒவ ௦7 (௨ 09௨5 ௦4 9௨௮௦0 
௦4 616௮6, எப (சா.அக.). 

த.வ. குய்யம், கருவாய்.. 

[5/0. ௪017௮:22த. அதரம்.] 

அதரம்” ௮௦௯௮௭), பெ.(ஈ.) 1 கீழுதடு (பிங்);1௦5௪ 
12. 2. இதழ் (உதடு) (சூடா); |. 

[5/4. ௪௦17௮2 2: ஐ.அதரம்.] 

அதலதலம் 

அதரமதம் ௪௦2/2-/772௦2/77, பெ.(1.) புலனுகர் 
ஈடுபாட்டி லிதழூறும் நீர்; 3 560124௦ 1௦௱ 15 

1௦வ6ா 10 ௦7 1௩௦8 ௦ ப0ர் [பகர் (சா.அ௮க.). 

த.வ. மகளிர் இதமூறும் நீர். 

[5/0. 20177௮:274/717722த. அதரமதம் ] 

அதரவாய்வு ௪௦௪௪-62, பெ.(ஈ.) வளித் 
தொல்லையால் வாய் மற்றும் இதழி (உதட்டி)ற் 

காணும் நோய்; 89 015698 04 16 [0 ௦7 1 

௦ ம்ஸ்௦ீர்க 0ொரக! ௦7 அ 18௮/6 

(சா.அக.). 

[5/4. ௪௦17௮௪ * ப(பத.. அதர்] 

அதராபிராதம் ௪௦/௮௭, பெ.(ஈ.) 

அதரமதம் பார்க்க; 566 ௪2212-/7722௪/77 

(சா.அக.). 

[அதர((்) - அமிர்தம்] 
[5/6 ௪017௮:22:த... அதரம்). 

ஆமீந்த்து * அமிர்து 2 58ம். ௮77712, 

அதரிசனன் ௪௦௯72௪7௮0 பெ.(.) 1. பார்க்க 

முடியாதவன்; 06 18/0௦ 15 06511(பர6 ௦7 1 

56156 01 510/0. 2. கண் பார்வையற்றவன்; ௮ 

ரோக (சா.அக.). 

[5/6 ௪017௮:24722த. அதறிசனன்..] 

அதரிசி ௪௦௫73; பெ.(॥.) அதரிசனன் பார்க்க: 
566 202//22114/7(சா.அக.). 

[5/0 ௪017478272. அதரிகி] 

அதருமம் ௮-/270//77௮7, பெ.(1.) அறமல்லாதது: 
ஸ்ர 15 யாார்பா்ம60ப5. 

த.வ. அறக்கேடு. 

[5/7 ௪௦8௮௪2 ௧. அதருமம்] 

அதலகுதலம் ௪42௪-//0௪௪௭, பெ.(ஈ.) 
பெருங்குழப்பம் (இ.வ.); *ப௱ப!, 01௨௭1 
௦௦ர்ப௦ஈ. 

த.வ. கலவரம். 

[5/ம். ௭௪/௮2/0௮4௪ 5 ௧, அதலகுதலம்.] 

அதலதலம் 4௦0௪-௮௮77, பெ.(ஈ.) 1. காரீயம்: 
௦180% 1680; ஈிபா௮00௦. 2. காரீய மணல்; 
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(ராவு) 16 1 ொ௦165 11௨ றாவ 

1௦பா ர ுுற5 பாசோ 16 கொள் -றிப௱ாமபா 

(சா.அக.). 

அதலபாதாளம் 2௦25-22445/7, பெ.(ஈ.) 
அளவிட முடியாத ஆழம் அல்லது பள்ளம்; 

1௱௱685பா௮ற்16ீ 060178, 28. மலை 
ம்சபிரு.நீது அகல பாதாளத்தில் விழுவது! 

போன்று ஒரு கனவு (கிரியா... 

த.வ. ஆழ்நிரயம். 

[5/4 சங 4 0௪12த. அகுலபாதாளம்,] 

அதலம் ௪௮2/7), பெ.(॥.) கீழேழுலகத் தொன்று; 

ர3௮௱௦ ௦7 3 ௩௦10 பா 1௨ கொம், ரி ௦7 

/ர75/ப/24௮77, 0.1. அகல ௨நிதலழமூத லந்தத் 

துங்களென (திருப்ப. 732). 

த.வ. கீழுலகு, நிரயம். 

[5/ம் ௪2 5 த. அதலம்,/ 

அதலாயிலோகம் ௪௦/2௮, பெ.(.) 

1. நிலவுலகின் கீழுண்டாகும் தாதுப் பொருள்; 

ஈடு 1ஈராஉ01ஏார் ௦ ஈகர்பாக! 1! ௦8௦ 

கப வா௦6 11 (1௨ கொர்ர்'உ ௦ப5% ௦01460 03 

ஈர ளவி. 2. நிலத்திற்குள் விளையும் 

மாழை (உலோகம்); எரு ராவ! 0ப0 ௦ப%௩11௦௱ 

௨ ஊம் (சா.௮க.). 

[54ம் ௮0௮௪ * /0/௪த. அதலாபிலோகம், ] 

அதவா ௪௦௪௭5 இணைப்.(௦௦.) அல்லது; ௦7, 

“துதவா முரட்போர் தனக்களஞ்சுமோ “பாரத. 

ப(திிசேழா. 2222. 

[5/0 ௪௪02 2 த. அதலா.] 

அதவாய்வு 22204 பெ.(1.) சவுட்டு மண்; 

1ப!/ஊ5 ஊர (சா.அக.). 

அதவிடம்" ௪ப௪0/75/7, பெ.(1.) அதிவிடை 

(வின்.); 215. 

[5/4 சர்ப த. அதவிடம் ர 

அதவிடம்” ௪௦௪17௪), பெ.(.) அதவிடயம்; 

1ஈ லா ௮76௨௦5, 4207/ப/47 [21௦700 /1/யா 

(சா.அக.). 

அதவுபாசனம் ௮2200-02227௮/7, பெ.(॥.) 

புணர்ச்சி; 5௮ 16£00ய1568 (சா.அக.). 

அதத்தசஞ்சயம் 

அதவை ௪22௦௮; பெ.(.) கீழ்மகன் (இ.வ.); 11௪ 

0௦501. 

[847 ௮22 த. அதுலைப] 

அதளக்காய் 2௦/௪2-2 .  பெ.(.) 
அதளங்காய் பார்க்க; 85686 209௪,5/947 

(சா.அக.). 

அதளங்காய் 204/5//-72, பெ.(ஈ.) 
பீர்க்கங்காய்; 80ப162-௮௭01௨0 பே௦ப௱ம்8, 

பே௦ப/5 ௪௦1ப1210/ப5 (சா.அக.). 

அதளமேலிச்சாரணை 202/2-/772/-௦- 

2௮7௮ பெ.(ஈ.) சிவப்புச் சத்திச்சாரணை; 9 

[60 பல்ஸ் ௦7 ௨ 01ல், 8௦270௮21//2 
0/௦0பமி2175 21/85 2.7606715 (சா.அ௮௧க.). 

அதன்மம் ௮-220/772/77, பெ.(1.) அறமல்லாதது; 

(ரர் வரர் 15 பாார்டர்6௦ப5. “அருினா 

றுரைத்த நூலின் வரிவரா ததன்மஞு 
செப்பின் (47.கி., 2.33). 

[5/1 ௮-௪௦17௮/7712 2:த. அதன்மம்] 

அதன்மர் ௪-22377௮7 பெ.(1.) கீழ் மக்கள் (பிங்); 

0௮86, 101/4 065015. 

[5/4 ௮-௦17௮777௪2 த. அதா அதன்மா.] 

ர். பலர்பால் ஈறு. 

அதன்மாத்திகாய ம் ௪227721227), 

பெ.(ஈ.) அதர்மாத்திகாயம் பார்க்க; 586 

202/777.2/1/427)/2/77. 

அதன்மி ௪௦2777] பெ.(1.) ஒழுக்கங்கெட்டவள்; 

1௮1௨ ஙா. “அதன்பி யாரென வ௱ங்கவள் 

உனை (பெருங் உருந்சறச் 25, 82./. 

த.வ. அறக்கேடன். 

[5/ம் ௪-௮ 2 த. அதன்மி] 

அதனா ௪2204 பெ.அ.(80).) தாழ்ந்த; ஊஊ, 

1௦8... 'துதனா மணித் (இ! 

[0 ௪௦722 த. அதனா. 

அதத்தசஞ்சயம் 2010/2-2-0/௮)/௮/77, பெ.(.) 

உடம்பின் கீழ்ப் பகுதியில் தங்கியுள்ள சிறுநீர் 

மற்றும் கழிமாசு (பால மூத்திரம்); 17 1௮60௨5 

௮0 19 பார்டி ஈரடி 1௦௧ 16010 ௦7 6 

யா (சா.அக.). 



அதாசலம் 1/4 

அதாசலம் 2௦22௮௮7, பெ.(.) காட்டு மல்லிகை 
வகை (மலை.); 600 1856. 

அதாதிமந்தம் ௪222-/772705/77, பெ.([.) ஆயுள் 
வேதப்படிக் கண்ணைப் பற்றிய ஐந்து வகை 

மாந்த நோய்களுள் ஒன்று; 06 ௦1 (6 1/௨ 

05 ௦01 ௦றார்்வா௱ா/௨ 8௨00010100 1௦ 

பூபாப605. 

அதாதிமாந்தரோகம் ௪௦201-1772702-0974777, 
பெ...) அதாதிமந்தம் பார்க்க; 56௦6 
222077௮707) (சா.௮க௧.). 

/அதாதிமாந்த(ம்)-ரோகட் / 

[5%1. ௪42 த. அதாதி, 51. 0722 ௬. 

ரோகம். ] 

அதாதிரு ௪200, பெ.(॥.) இவறன் மாலையன் 
(சிந்தா. நி. 137.); ஈக. 

[$/6். 2-ச2ர் 2 த. அதாதிர..] 

அதாது ௮2220, பெ.(॥.) 1. தாது வல்லாதது; (191 

ப்ள 5 ௭௦௩ உ௱ர் ஊக. 2. வித்தமிழ்தின்மை: 

886806 ௦1 588 (சா.அக... 

[௮ * தாது] 
[5/1 22. அபி 

தாது 5 5/6 02/0, 
அதாரன் 2௦22 பெ.(ஈ.) மணமாகதவன், மாணி; 

௦6 ௭௦ 8 பானா, வா பா௱ளா௨0 லா, 

3௨060. 2. மனைவி யிழந்தவன்; ௦06 ௩௦ 
095 109 (6 பர16, க ஈர்0௦ ய (சா.அக.). 

த.வ. மாணி. 

[5/04. ௪-04722த. அதாரன்.] 

அதிக்கிராந்தம் 

அதாலத்து ௪௭௪௪//ப, பெ.(॥.) முறைமன்றம்; 

௦௦பார் ௦4 [ப51/06. 

[ பீ. 02/௪1: த. அதாலத்து..] 

அதாவரிசி ௪௦2-௦-௫751 பெ.(ஈ.) வெட்பாலை 

யாசி; 5 ரூ 1௦5604 6142 ௦68004, 

//7/ப ௮ாரிஞ்_ட2ா1வ/0யோ7 81/25 /7/0/௮272 

௮ாப்ஷ்9யவ/பா (சா.அக.). 

அதாவெவட்டில் ௪௦2-௪14 கு.வி.எ.(௨03.) 
தற்செயலாய் (இ.வ.); பால(060160டு, 6 

ாவா௦6. 

அதாவெட்டுக்காரன் 2222//0/-/-4அ:2-, 

பெ.(ஈ.) போலியாக நடிப்போன்; 000ப5 

௦265008௨09, 00005 182-084 8ா8. 

“ஆயக்காரன் ஐந்து பணங்கேட்பான் 
அகதாெொட்டுக்காரசன் ஐம்பது பாணுங்கேட்பாண் 

/அதாபெட்டு 4 கரரன்:/ 

[ீ. ௪2௪0. அகாவெட்டு] 

அதிக்கிரமம்' ௪2 ாகா,  பெ.(ஈ.) 
1. மீறுகை; 0461516000, 9010 ௦ஞஷு0ா0, 

8500625510. 2. முறைகேடு; [ஈரபபரடு. 

“அன்ா துள்றமைய வரதிக்கிரமங்கள் கேட்டு” 

(உத்தர.ரா. 2/௫), 2). 

[5/4 சர-//2722 த. அகிக்கிரமம்] 

அதிக்கிரமம்“ ௪2-௪௭, பெ.(ா.) 
கற்பழித்தல்; ௦௦௱௱(/(1 10 6௦0௪58 ௦7 81 

56)6ப௮14/ (சா.அக.). 

[5/4 ௪॥-/7௮77௪2த. அதிக்கிரமம், ] 

அதிக்கிரமி-த்தல் 20/11... 4 
செ.குன்றாவி. (1.1.) 1. மேற்படுதல்; (௦ 0௦௦60, 
95 ௦08 6௦0௦பா05. 2. மீறுதல்; 1௦ 
(1௮1501௨55. 

[5/:. சப்-்னா122த. அதிக்கிரமி-.] 

அதிக்கிராந்தம் ச்சா, பெ.(ா.) 
கடந்தது (சி.சி. 7, ஞானப்.); 1894 ஸ்ர 
(₹வா508005. 

த.வ. வாம்பிகவு. 

[5/0 ௪0-727/22 த. அதிக்கிராந்தம்.] 



அதிகசுரசாந்தினி 

அதிகசுரசாந்தினி ௪௦9௪-22-22 
பெ.(.) வல்லாரை; ௮ 614 ௮, ள்௦௦௦ட்/௦ 
25/௪0௦௪, 80 08/60 1101 (8 80௦4/40 6172௦ 
11 09565 ௦07 6000655146 1 (சா.அக.). 

[5/0 ௪9௪ 2 த. அதிகம்] 

அதிகண்டம்' ௪௦/௪௭, பெ.(ஈ.) ஓகம் 
இருபத்தேழி லொன்று (விதான. பஞ்சாங்க 
25); (8101.) 3 0151௦ ௦7/6, ௦06 ௦1 27 
4008, 0.17 

[5/0 ௪9௮129 * த. அதிகண்டம்.] 

அதிகண்டம்* சச,  பெ.(ஈ.) 
1. இறக்கும் நேரத்தில் ஏற்படும் துன்பம்; றவா05 

௦ ௮0௦௫ ௦1 09௭1. 2. பெரிய துண்டம்; ௮9 610 

016௦6. 3. பெரிய கழுத்து; ௮ 54/01 16௦1 

011010 901116. 4. உயிருக்கு இடர் 

விளைவிக்கக் கூடிய எதிர்பாராத நிகழ்வு; வா 

200௦108014 ௦ னா 01515 ௨௭00 

்யாா௮ா (ரீ6 (சா.அக.). 

அதிகதம் ௪9௪௮/77, பெ.(.) 1. வளி (வாயு); வா். 
2. எட்டாதது; ௮1 வர்ர 15 ௦ஞுா0 1680 
(சா.அக.). 

[5/1 ௪0-22... அதிகதும்./ 

அதிகந்தம் ௪௦4227, பெ.(.) 1. நறுமணப் 
புல் வகை (மூ.அ.); 11301௮1 806015 01 01855. 

2. மர வகை (மூ.அ.); பாணா. 3. கந்தகம் 

(மூ.அ.); 5ப[ற௱பா. 

[56 சர்ர௮7019௮ 2: த. அதிகந்தம்.] 

அதிகர்ணம் சாக, பெ.(ஈ.) பொருள்; 
5ப618100௦6 (சா.அக.). 

அதிகரணத்தண்டம் ௪௮4௮௪7௪-ட/2/705/77, 

பெ.(ஈ.) பழைய வரிவகை (5.!.!., 353.) எ 

2௮௦/4 15%. 

[அதிகரணம் - தண்டம்,] 

[58% சம /ர22த. அதிகரணம் / 

அதிகரணத்தைலம் ௪049-/202-/-/2/4/77, 

பெ.(1.) தலை முழுக்கெண்ணெய் (தைலம்); ௮ 
01௦௮10 ௦1 றாஜ260 85 ௦௦ 0ா௦௦655 810 

0௦0௧ 1ஈ கரடு பலகார 600 8௭0 ப560 

175 அதிகாயன் 

1௦ ௦4 ௭ ॥ா ௦8865 ௦7 ௦0514க16 வள. 
அக்துதிய வல்லாதுி 800.இ.ப் செொல்விய 
முறைப்படி, ஊடாக காய்ச்சலுக்காக வடிச் 

தெடுத்த நெய்மமருந்து (சா.அக.). 

அதிகரணம் ௪௦4௪2௮/, பெ.(.) 1. அடிப்படை 
(சி.சி. 1, 65, சிவஞா.); 5ப054எ1பரா, 8பறறமார். 

2. ஏழாம் வேற்றுமைப் பொருள் (பி.வி.9.); 

01806, 95 (6 5656 0௦74 16 1௦௦. 3. ஒரு 

செய்தியைக் குறித்த பகுதி (சி.போ. சிற். 7, 

அவ.); 56014௦ ௦71 8 ௩௦0, 12௮1110 ௦07 ௦6 

5பட)6௦(. 

[$/1. 2017-4722 2 த. அதிகரணம்] 

அதிகரம் ௪௦4௪௮/7, பெ.(.) காட்டு மல்லிகை; 

47/9 /88௱ா6, பயா ௮ாரப5ப்7௦//பா 

(சா.அக.). 

அதிகராவிகம் ௪2 ௭சசா) பெ.(.) 

செந்துளசி; 8 [20 ௮ ௦7 0854 , சோயா? 

(98ப5) (சா.அ௮க.). 

அதிகாசம் ௪2௪2௮7, பெ.(॥.) பெருநகை 

(சிந்தா. நி. 120.); 1000 1/8ப0412. 

த.வ. வெடிச்சிரிப்பு. 

[54ம் ௪ப்-சலா௪ 2 த. அதிகா௫ம்/ 

அதிகாயசித்தி ௪௦%:௪-2144 பெ. (1. ) ௧௬ மருது, 
2 11௨2௦, 60120 ஈகாபபப; 148600௦௦65 011/6, 

7சுார் ௮/௪ 1271171059 8195 7௮/22 (சா.௮௧.). 

அதிகாயன் சம, பெ.(॥.) 1. பருத்த 

உடம்புடையோன்; ௦06 [810 ௨ 0௦855 ௦ 

[25 6௦ஞ்; ௮ 81001 ராகா. 2. உடம்பில் மிகுந்த 



அதிகாரடாகை 1/5 அதிசத்திரகம் 

காயமுடையோன்; 00 6114 561006 ॥ஈ/பார்55. 

3. உடம்பில் தழும்புடையோன்; 06 ரர் 

ஈபறா௦ப6 50818 ௦0 146 6௦ஸ் (சா.௮க.). 

அதிகாரடாகை ௪7௮2-222௮) பெ.(.) 

அதிகாரத்தால் உண்டாகும் செறுக்கு; 0ார்06 ௦74 

௦௦. “அதிகாராடாகையின்மே லார்த்து ” 
(சரவண. பணவிழடுி. 709). 

[5/॥.௪௦742727 (பீ. 0922 க. அதிகாரடாறக.] 

அதிகாரதத்துவம் 2௦(9௮:2-/௪11/0277, பெ.(£.) 
வினை மிகுந்து கல்வி குறைந்த சிவ 

மெய்ப்பொருள் (சி.சி. 1, 65, ஞானப்); ( 5௮/7?) 

6 ரபா௦்/0ு 01 0001 மண்டன ௨ ற௦்றி6 

௦4 ஊரு 0௦0௱ப்ாசர்க5 (௪ம் ௦7 நர்60௦ா. 

அதிகாரநந்தி 2272:2-/7௮721 பெ.(ஈ.) சிவன் 

கோயில் திருவிழாக்களில் பயன்படுத்தும் 

ஊர்தி வகை; 46/௦6 ௦1 25% யரர (06 1720௦ 

௦79 பரி 80௦௦0 01௮, ப56௨0 081ஏ£௮ிு 

௦1௨௦0 0716 140 ௦47125114௮] 

1 506 18/68, 85 [652511 0 
//ணிளிசள்னான் வா்௦ 15 176 ௦௦ரறுகொர் 

௦416 நெ ௦4 5௪. “அதிகார தந்தி சேவை” 

அதிகாரபத்திரம் 2௦172:௪-07௮7, பெ.(ஈ.) 
கொடுப்பிசைவு ஆவணம், அதிகார ஆவணம்; 
(616 ௦4 கபர்ர்௦ாடு, 0௦௫ ௦7 ஊர்ல. 

அதிகாரவர்த்தனை ௪4௫௪-௦௮௪௮ 
பெ.(॥.) வரித்தொகுதி (14.6... 428 ௦11913) 
9 001601௦ஈ 011265. 

அதிகாலங்காரம் ௪2/சிகரரசாசா, பெ.(ஈ.) 
பெருமையணி (அணியி. 41); 19பா6 ௦4 50660 
உ வர்மர் 0௨ ௦௦ாரவச0் (5 065006 ௮5 
976916 [வா 16 ௦௦ர்ஷ்னா, 01௨ மார்வ்ரள 
௮ 66 ௦௦60. 

[5/4 ௪௦/௪ அசர்கல ராகரிட ரி பா. 

அதிகிருச்சிரம் 22/00/220௮, பெ.(ா.) 12 
நாள் கைக்கொள்ளும் ஒரு நோன்பு; 8 
800௮0 195400 30 னவா௦௦ 196/0 
12 05. 

[5/6 சர்பமம0்/ச 5 த, அதிகிருச்சிரம். ] 

அதிகேரம் சர்ர், பெ.(ா.) சீதா 

செங்கழுநீர்; 8 1800 ௦4 புலர்சா-ிு, ரொா/ச 
£01ய/0/70//௪ (சா.அக.). 

அதிங்காலிகம் ௪௦4:௮/9௮,  பெ.(ஈ.) 

செம்புளியம் பிரண்டை: ௮ (20 புலாிஸ் ௦7 புளிப் 

பிரண்டை, [14/௫ பரிங்ரா6ி, 4/1175 56109௮ 8125 

01555 20/0 (சா.அக.). 

அதிசசத்திரம் ௪௦4-௦-௦௪]02,  பெ.(ஈ.) 
காளான் (மலை.); ஈாப5(௦௦௱. 

[$401. ௮௦௪02 2 த. அதிச்சத்திரம்,] 

அதிசங்கலிதம் ௮௦42௮7௮10௮, பெ.(॥.) 
ஒன்றுமுதலிய எண்களை இரட்டித்துப் 
பெருக்க வருந் தொடரெண் (வின்); 
51௦0 07 8 58165 ஈ 06010௮] 
0௦01625810 ௦56 151 (ஊரா 15 ௦006. ௮ 

[21௦ 14௦. 

[5/4. ௪4 8௮/-/௮//2 2 த. அதிசங்களிதம்] 

அதிசங்கை ௪௦-2௪/19௮] பெ.(.) வீண் ஐயம் 
(கோயிலொ. 29); 1௦60(௦55 5ப50101௦ஈ. 

[541. ௪44 க௮ர/(2:த. அதிசங்கை,] 

அதிசத்திரம் ௪௦-2௪//7௮77), பெ.(1.) 1. விண்மீன் 
சீரகம்; 51487 81/86, ///2௦/பர ௮! 9சர்பார, 
2. காளான்; ஈப5ா௦௦௱. 3. மருதோன்றி; ஈ௮ி 
0/6, 2௮7௪1/5 /00/0//௮ (சா.அக.). 

அதிசத்திரகம் 207-2௪1424/77, பெ.(ஈ.) 
அதிசத்திரம் பார்க்க: 866 சலா 
(சா.௮௧.). 

[5/0 ௪ற௦/௪022௧.. அகிசத்திர.ம்.] 



அதிசந்தானம் 

அதிசந்தானம் ௪௦42722204/77, பெ.(ஈ.) பொய் 
(சிந்தா. நி. 122.); 13152௦௦0. 

[5/. ௮6௮7017272 2 த... அதிசந்தானம்.] 

அதிசமாதியோகம் ௪4-2௪7720:277, 
பெ.(ா.) தன்னை மறந்து புரியும் 
மன வொடுக்கம் (யோகம்); 9 றா௦1௦பா0 

ாாஓூ்ெ்்2110ா ரா 3002 றா801/௦௨ ॥ஈ கர்ர்ள் 16 

940066 18 101 நு ॥ 565016 1௦ (6 

பாா௦யா05 பர் 85௦ 100615 1/5 ௦ 

0௦0 (சா.அக.). 

[அதிசமாதி-ஐ.கம்.] 

[$/5. ௪77 52/77.20/2-௧... அகுிசமாதி] 

ஓகம் 2 ரம் 102௮. 

அதிசயக்குளிகை ௪௮3௪)2-/6/பர9௮ பெ.(1.) 

ஐந்து முறை சாரணைத் தீர்ந்த ஒரு இதளியக் 
குளிகை; ௮ ௱ஊ௦பா/௮| றர! கார௱௭ர்60 ர 

றா. 

[அதிசமார் - குரி. ] 

[5/4 சரத. அதிசயம்] 

குள் 2 குறி குளிகை, 

அதிசயச்சொல் 0/22/2-2-20/ பெ.(॥.) 
வியப்புச் சொல்; 2601255101 ௦74 1௦04. 

[அதிசயம் - சொல்] 

[6/4 ௪௮/௮2 க. அகிசயம்.] 

அதிசயபுட்பி ௪:42௪):௪-2ப2; பெ.(.) அத்தி; 

1 விவா 10-௭6, ரீக மகக. 11 6 5௦ 

௦௮60 *௦௱ 115 ரிகா ஈ௦ 415101௦ 1௦ காரு: 

இதன் பூ ஒருவார் கண்ணுக்கும் புலப்படாத 

கரணகத்தை முன்னிட்டு இப்பெயா (சா.௮௧.). 

[9/4 சரி௮௪ * றப502 த. அதிசமடடமி! .] 

அதிசயம் ௪௦45௮)௮/77, பெ.(.) 1. அருக (சைன) 

தலைமை இறைப்பண்புகள்; (38108.) றா6- 

ரவா, 95 ௮ அன்ரி பர் ௦7 கார்ல், ௦ மா66 

|. “சகசாதிசயம், கரீம க்ஷயாதிசயம், 

தெய்வகாதிசயாம் ” (சீவக. 2813). 2. உயர்வு 

நவிற்சியணி (தண்டி 54.); ராநுறவம016. 

3. வியப்பு: 88101/5௱ார், ுூ௦ொா௱ூ௯ூ௯ஷ. 

அதிசயோக்தி 

ச 

“டிகளிவ் வழிபோற்து வதிய மறி 
(கே. 9.55, 7), 

8/6. அர 2 த. அதிசயம்] 

அதிசயம்” ௪௦15௪)௮77, பெ.(.) 1. அதிநோய்; ௮ 
59௫616 1/6 01 0/52856. 2. கொடிய 

என்புருக்கி (சய) நோய்; ௨ 80ப(6£ 10 ௦7 

௦௦5ப௱ா0!॥0ா. 3. மிகுநோய்; 6000655146 

56061/00 ௮9 0/50௮106 0 பாாா6, ௦௦ந்/ப/7௪ 

(சா.அக.). 

அதிசயமாலை ௪ர்-௭௪-/1741 பெ.(ஈ.) 
பண்டார நூல்களிலொன்று; 6 ௦1 8 5௮ 

5/0072702 11621156 03 ,4/77922027௪- 

[25/97 016 ௦1 ௦272772-.54/172/77, 0.1. 

[அதிசயம் * மாரை. / 

ரீ$/ம். ௪2௮௮2 க... அதிசயம். / 

அதிசயமொழி ௪3௮௪-7708 பெ.(1.) வியப்புச் 
சொல் (பிங்.); 6601௨25810 ௦1 /௦104. 

[அதிசயம் - பொழி] 

[6/5 சரத. அதிசயம் / 

அதிசயவுவமை ௪42-/2-0-/02/77௮) பெ.(1.) 

மிகையுவமை (வீரசோ. அலங். 14, உரை); 

(ு௭4.) க 8ரரிக சர்/௦ர் 518165 (49௮4 1௨76 15 

1௦ 1472௦6 ஸ்ஙா 1277727௮77 ௨0 

ப/௮77௮7 20601 ॥ ன் 1௦0. 

[அதிசயம் 4 ௨.௭௧.ம.] 

[5/0 ௪0௮:௮த. அதிசயம்] 

அதிசயன் ௪4/2௮):2) பெ.(॥.) அருகன் (திவா.); 
இல், 85 5பறளா்பறாவா. 

[5ம் ௮2௮௪2 த. அதிசயான்./ 

அதிசயி-த்தல் ௪௦, 4 செ.கு.வி.(3.1.) 

வியப்படைதல்; 1௦ 1௦0067, (௦ 06 5பாழா/560. 

“அலமற் தேங்கி யதிச.யித்து (கத்து. 

ஆிரமமசாசா. 27 

[5/4 ௪ர்௪த. அதிசய] 

அதிசயோக்தி சர்20/404 பெ.(॥.) உயர்வு 

நவிற்சியணி (அணியி. 13.); நு்னாம0ி6. 

[59% சி2/472 த. அதிசயோக்தி!] 
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அதிசரணம் ௪௦48௮௮ற௮-, பெ.(ஈ.) அதிசரண அதிசாரக்கடுப்பு 

யோனி பார்க்க; 866 ௮01-5827272-/00/ 

(சா.அக.). 

[5/4 ௪ 8௮௮722:த. அதிசரணம்] 

அதிசரணயோனி ௪௦/5௪௮2-/2) பெ.(ஈ.) 

மிகுதியாகக் கலவியில் ஈடுபடுவதால் 

பிறப்புறுப்பில் ஏற்படும் நோய்; 8 0156856 ௦116 

(21511 0128 

[5/1 ௪ப்க12)/0177த. அதிசரணயோனி.] 

அதிசரம் ௪௦8௪௮, பெ.(1.) நெட்டுயிர்ப்பு 

(வின்.); 5190. 

[5/4 ௮௦௮122 க. அதிசரம்] 

அதிசரி-த்தல் 2௦2௮, 4. செ.கு.வி.(4.[.) 
கடந்து போதல்; 1௦ 855 0, 85 ௨ பில். 

“ஜிரகங்க எதிசரித்து வக்கிரிக்கிறது (வின்... 

[5/2 ௪01-௦௪7 2 த. அதிசரி-..] 

அதிசருமகூச்சம் ௪௦-221ப/772-//002/77, 

பெ.(ஈ.) அதீதகூச்சம் பார்க்க; 866 ௪01௪- 

/0/2024777 (சா..அக.). 

/அதிசரு.மம் - கூச்சம்] 

[5/4 24-௦2/771427:த. அதிசருமம்./ 

அதிசனசி ௪௮4-2௮௪35; பெ.(1.) 1. கொடிவேலி; 
ஷே 1690௦7, 2/பரா0௪4௦ 22//27/0௮. 

2. அதிக நாற்றமுடையது; 1994 நர்(௦் 15 

60655 /6ந/ 16110 ௦0 121 ்ர்ற் ர௨ு 8 

5000 8. 3. பெருங்காயம்; 852710610௮. 

8. பீநாறி; 8 1640 லார் ௦ா 1166, 51872 ய// 

1091/05 (சா.௮௧.). 

அதிசாகரம் ௪௦7522௮௮77, பெ.(॥.) ஒரு தமிழ்க் 

கணித நூல் (கணக்கதி. பாயி.); ஈ௮ரா6 ௦7 9 

1ரிறல்ஊால்ி0௮! ௩0. 

அதிசாதிகம் 2052019௪77, பெ.(ஈ.) 

அதிகராவிகம் பார்க்க; 596 201௪௮219௮7 

(சா.அக.). 

அதிசாமியை சரசா பெ.(ஈ.) வெண் 
குன்றிச் செடி; பூர்!(6 ௦௦பார்நு 10ப0106, ,&ப5 
0/60௪(0//ப5 (வ08-) (சா.அ௧.). 

அதிசாரங்கட்டி 

201-52/2-/-270/002 ப 

பெ.(1.) செரியாமற் கழிதலால் ஏற்படும் வயிற்று 
வலி; 0014௦ வார ர்௦ ப(சார்௦6௨ பபே6 1௦ 

110196504௦, 5௪௦6 ப௮/ 001/0 (சா.அக.). 

[அதிசாரம் 4 கடும், 

[5/4 ௪ற்5௮௮2த. அதிசாரம்] 

௧௫) கடும்; 

அதிசாரக்கழிச்சல் ௪௦48௮/2-/-/4//204) 
பெ.(ஈ.) 1. இயல்பாய் ஏற்படும் கழிச்சல்; 

ொாயொாவரு... தா கறாற!௨ 0/௨ா௦௨௮. 

2. செரியாமையினால் சோம்பல் உண்டாகி 

வாயாலெடுப்பு, கழிச்சல், வலுவின்மை, 

களைப்பு முதலிய குணங்களையுண்டாக்கும் 

ஒரு வகைக் கழிச்சல்; 81 80016 2௦௨௮ 

311660 0 8611௦ப5 510015 85 1" ௦0167௮ 

8௮0 4௦1119; ௭11060 நாக 1210ப6, 

நீவா ௦55 ௨௮0 850௦65 0௦//89856, 

00/௧7௭/௦ 0/௪171௦௦௮. 3. வயிற்றளைச்சல்; 

ொர௦௦8 சர்ர றாப௦௦ப5 ௮10 01௦௦௫ 8100), 

(2/6௨15//௦ 0/௮711062 (சா.அக.). 

[அதிசாரம் 4 கழிச்சல், ] 

[5 ௪ப-22722 த. அதிசாரம். / 

கழி கழிச்சா, 

அதிசாரக்காய்ச்சல் ௪0-2௮2-/-/42720௮] 
பெ.(1॥.) செரியாமையினால் ஏற்படும் ஒரு 

காய்ச்சல்; 16/6 080560 டர 0/2௦௦௮, 

[ம்///56 /வ0௦௪ (சா.அ௮க.). 

[அதிசாரம் 4 காய்ச்சல். ] 

[5/4 சட்- 5௮/2௧... அதிசாரம். ] 

அதிசாரக்கினி ௪௦-2௮௪-/00 பெ.(ஈ.) 

அதிவிடயமெனும் ஒரு மருந்துச் சரக்கு; | 

91665, 4001/1ப௱ 101௦0 1)/1/யா (சா.அக.). 

அதிசாரங்கட்டி ௪௦-2௫௪-/௪]0 பெ.(॥.) 
1. செரியாமையினால் ஏற்படும் கழிச்சலைக் 

குணப்படுத்தும் சரக்கு; ஈர ய 0802416 ௦7 
510009 ௦ 825110 பொ௱்௦௦வ 1௦0 

1ஈ019651107. 2. கற்கடக சிங்கி; 0௮116 ௦7 
01919019, /5/705 5ப006081௨௪ (சா.அக.). 
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[அதிசாரம் - கட்டி... ர்வ 1ஈர்ர, எரர் ராம௦௦ப5 - முலு ௦ 

[5/0 ௮2௮௪: த. அதிசாரம். 5610ப5 (௮௦6௦ (சா.அக.). 

அதிசாரசன்னி ௪௦/5௫:௮-2௮0/ பெ.(1.) நச்சுக் [5/ம. ௪04-2௮௪ 2/29/77472த... அதிசார 

காய்ச்சல் வகை (இங். வை.); ௫01010 3-8. சிலைட்டுமம்.] 
அதிசாரசுரசமரசி ௪01-242-2ப72-22/772723) 

பெ.(ஈ.) அதிசாரக்கினி பார்க்க; 586 ௪07- 

5/2-/-10/(சா.௮க.). 

அதிசாரசுரம் ௪௭-2௮௮-சபாக, பெ.(ற.) 

அதிசாரக்காய்ச்சல் பார்க்க; 566 227-2௮1௮- 

[5/4 ௪24௮ * றர த. அதிசாரசன்னி] 

அதிசாரசன்னிபாதசுரம் ௪௮-2472-220/ 
0205-2ப72/7, பெ.(॥.) வயிற்றோட்டக் 

கழிச்சலுடன் கூடிய காய்ச்சல்; ௦1/0 13/2 

20௦௦0௨௮160 நே ங்வார௦68 (சா.அக.). 

[அதிசாரசன்னிபாதம்-சர.ம்.] 27/00 (சா.அ௧.). 

[5/4 சர் 2௮-1/40:2022:த. அதிசார [அதிசார 4 சுரம்] 

சஷ்ணிபாகும்.] 
[5/0 ௪ற்சஅ௪ 2 த. அதிசாரம் / 

சல் ௯ா72சர1ம் 

அதிசாரஞ்சுருக்கி ௪-2௮௮/7-சபய/0) 

பெ.(1.)1. இலவம் பிசின்; 172 9ப௱ ௦1116 5॥1- 

௦௦11௦0 1௨௦. 2. அதிசாரக் கழிச்சலை 

கண்டிக்கும் மருந்து; கர பட ௦80299 ௦4 

வா 0 வொர்௦68 (சா.அக.). 

சுசீ சாகரம். 

அதிசாரசாந்தி சம்-2௮௪-சீசா் பெ.(ஈ.) 

1. வயிற்றுப் போக்கைக் குணப்படுத்தும் 

மருந்து; எரு ரஞ் முர்ர்ர் ௦௦14௦5 176 

௦௦ ஈர ஷ்னார்ளு. 2. காட்டாத்தி; ]பாடு6 

பரம், 14/0007௦70/2 7௦11௦ ய709 (சா..௮க.). 

[.அதிசார(ம்) - சாத்தி] 
[58ம் சர்ச. அதிசாரம்] 

அதிசாரசிலேட்டுமம் 201-82/2-575//ப77/7, 

பெ.(ஈ.) 1. செரியாமையினால் காய்ச்சல், வகை (மூ.அ.); 5060165 ௦1 091969. 

வயிற்றிரைச்சல், விலாக்குத்து, நெஞ்சுவலி, [9/ம் சர்ச 2 த. அதிசாரனாம். 

நாவறட்சி, உடம்பெரிச்சல், இருமல், | அதிசாரத்திரவியம் ௪௦-5௮௪-0/7௪07௮ 

[அதிசாரம் * சுருக்கி!/] 

[9ம் ௪ர்-௪2/22 த. அதிசாரம்] 

அதிசாரணம் ௪45௮௮/74/77, பெ.(ஈ.) மாவிலங்க 

நீர்வேட்கை முதலிய குணங்களை பெ.(1.) வயிற்றுளைவிற்காகக் கொடுக்கும் 

உண்டாக்கும் ஒரு நோய்; ௮101 ௦4 பவொர்௦௦9 கடைச்சரக்குகளின் தொகுப்பு; 8 90பற ௦7 

1௦ 1ஈ0்19650௦ஈ 0ப6 (௦ 1/6 ஜர!69ர௭0௦ ௮சார்கரு ளொபர5 0ல501060 10 வாஷா0 

௦௦௱ வி ௦ரீ 1 ஷூரா. ௩ (8 ராலா60 வு ௦ா ரஓ0ப1911 19 0/வார௦௨9, 4504792715 

பாம்பா 1௦156 1 (0௨ ௦௨௨65, கோர்0 வா (சா.அக.). 

ஈ 1௨ 51065 ௨௦ 1ஈ 16 1ஈர்2ா௦௦514 160101, [91. சர்ீதுச சப்மடு2த. அதிசாரத் 

ஷர றல், ஐான்ெ் 109ப6, மபாாா£0 அன்! 

5வ551/௦0 ௦7 14௨ ௦௦, 0௦09, [5 510., அதிசாரநாச ஸி அழி. கதிமபாச்கற் பெ.(ற.) 

ன் செய்யரையினாக பல்க் உ 1. வெட்பூலா; 44111௨ ௦ வார், 299/௮. 

வயிற்றோட்டம் தப் அளை 2. தீன்பூ; 8 பா/02॥1160 ரப (சா.அக.). 

ஏற்பட்டு, அத்துடன் காய்ச்சலும் காணுமோர் 

கோழைக்கட்டு; பசொர௱்௦62 110 101925104௦ 

1 ள்ரிரொவு (61௦ றர்/ஒாக1௦ 08ப585. 1 15 

1911௦0/ல0 ர்வ வா் க்று 510018 

அதிசாரபந்தனி ௪௦1-23:2-0௮7020 பெ.(1.) 

மருவகம்; 8 வார் ாபொ ௦6 ஈாவ/0்6 1016, 

சிர? 2௮/௪ ௮ம்ா௦1௮யா! (சா.அக.). 
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அதிசாரபந்து ௪௦-2௮௪-௦௮720, பெ.(ஈ.) 
அதிசாரங் கட்டி பார்க்க; 566 ௪0-5௮:௮/4-௪17 
(சா.அக.). 

அதிசாரபித்தம் ௪௦-2௮௪-௦/7277, பெ.(ஈ.) 
வயிற்றிலிரைச்சலுடன் ஏற்படும் கழிச்சல், 

வயிற்றுப்பசம், விலாவலி, ஈரலெரிச்சல், 

மயக்கம் முதலிய குணங்களை உண்டாக்கும் 

ஒரு நோய்; ௨1௦0 ௦74 (வொ௱௦௦ஐ வானா 1௦ 

௨ ோல௮ா௦60 00111௦ ௦1 0146 ॥ஈ (6 

89/51. 115 ரானா! நே பாடமா ௦156 ரா 

6 810௨௦, ௨000ற08/60 இர பாரா, 

061510, 01 11௨ 860௦௭, றவா ஈ 66 

51085, பாறு 8918840, 9100106255 ௮0 

௦ ஸ்! 0150710215, 25409௨/௦ 

0/711௦௦9 (சா.க.). 

[அந்தக(ம்) - பித்தம்] 
[5/0 ௪1/-22/22 த. அதிசாரம்] 

பித்த பித்தம் 5 5/7. 0/7. 

அதிசாரபேதி சர்2௪72-0 ௪21 பெ.(.) கழிச்சல் 

(பேதி) வகை; (0 ௦7 ப(வொ௱௦௦௮. 

[5/1 ௪ம்-247270/72072:த. அதிசாரபேதி] 

அதிசாரம்" ௪௮-5௮, பெ.(ஈ.) கோள்களின் 
வழக்கத்திற்கதிகமான நடை; 390061612160 
௦14௦ ௦7 ௨ 089 ரா ௦06 510 1௦ 
8௭. 

[5/1 ௪ப்-௦21௭ 2 த. அதிசாரம்.] 

அதிசாரம்” ௪-௮, பெ.(ஈ.) 1. கழிச்சல் 
வகை (திருக்காளத். 4. 17, 33): 0 074 
வொர்௦6௨. 2. அதிமதுரம் (இராசவைத்.); 
1௦106. 3. மிகச் சிறியதொரு பின்னவெண் 
(நான். பால.); 8 46௫ 5௮! 180115 - 
1/18,38,400. 

[5107. அட த. அதிசாரம் [/ 

அதிசாரம்” 207-2௮௮/77, பெ.(ஈ.) *. சத்திசாரம்; 
வெடியுப்பு, எரியுப்பு (நவாச்சாரம்), சோற்றுப்பு, 
பூநீறு முதலியவற்றைக் கொண்டு செய்யும் ஒரு 
வகை உப்பு; 8 (40 ௦7 58! றா62ா60 100 ௮ 
ஈங்பாக ௦4 ஈர்ரா6, 59-ஊா௱௦்ா/80. 6௦ ௱௦ 

அதிசிகுவை 

5௮1 வா 0௦௦௦ (பள 5 ஊர). 2. சவ்வீரம்; 

0௦110816 பர்கர், 7நு்ள்கசார/ 

்௨07/0//8ய. 3. அதிக ஊட்டம்; 6558௭7௦6 0 

90801. 4. மிக்க இனிப்பு; 6)0065514/6 

3366116558. 5. கல்லுப்பு; 1001 - 5814 (மூ.அ.). 

[5/0 ௪-52/22௪. அதிசாரம்] 

அதிசாரம்போக்கி ௪௮-22:௮77-22/4 பெ.(ஈ.) 
ஒதிய மரம்; ஈர 284 126, பெ ௬௦௦/௫: [1 

15 80 081160 1௦௱ [15 பர்ர்படி ௦1 ௦பா0 

ொர்௦6௨ (சா.அக.). 

[அதிசாரம் - போக்கி] 

[5ம் ௪0-௪௮. அதிசாரம்] 

போக்கு 2 போக்கி, 

அதிசாரமூரி ௪௭-22:2-7707% பெ.(.) ஊணங் 
கொடி; 8 காராள ஐிலார், ோ1௦//ப/ப5 

£90//7105ப6 (சா.அக.). 

அதிசாரரோகம் ௪௦-௮௪-0947), பெ.(॥.) 
செரியாமைக் கழிச்சல் அல்லது 

வயிற்றளைச்சல்; 01௮௦6௮ ௦ ரூம் ஒரு 
(சா.அக.). 

[5/5 ௪4-2௮:27092 2 ஐ. அதிசாரரோகம்,] 

அதிசாரவக்கிரம் ௪௦12௮௮-ஈ௮0/௮7, பெ.(.) 
கோள் முன்சென்று திரும்புகை (விதான. 
கோசா. 15, உரை); ற855௨06 ௮0 
1100165810 ௦07 9 வச். 

[51 ௪௦௮/7 ப200122த. அதிசாரவக்கிரம்..] 

அதிசாரவுபரசம் ௪௮-52-0௮௪௮, 

பெ.(॥.) 1. கருப்பத்தில் உண்டாகும் ஒரு வகை 
நீர்; ௨ ரிபர்0 ௦4 (66 பர்சாப5. 2. பனிக் குடத்து 
நீர்; ௨ 10/0 (44, 1௦5 ர 16 ௨௦1௦ 590 
உ வர்ர்௦் 106௨ 10 எ1ப5 1125-1100 உர! 
(சா.அக.). 

[57. ௮ப்்5தம * ப,0௪-/2525 த... அதிசாரஐ/ப 

ரசம். 

அதிசிகுவை சபா பெ.(ஈ.) அடி 
நாக்கின்கீழ் வீக்கத்தை உண்டாக்கிப் 

பிணிநீர்ப்பை அல்லது சிறுமுளைகள் போல் 
கொப்புளங்களை எழுப்பி, உண்ண முடியாது 
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வலி உண்டாக்கும் ஒரு நோய்; 3 0156286 ௦4 

1௨ பா 5பார்2௦௦ 014 6 1000ப6 ௦7 1௦ 

பா் 5பார206 ௦1 11௨21௦00ப6 200010௮/60 

பூ ௮05101 88/௮0 ௨0 0ப51ப165 2! ௦௩2 

6 ௨15 ௮0 ௭603 00510 ஈஷ்டு 1௦ 
1௮166 1௦௦0 (சா.அக.). 

5ம். ௪4 * 0ட2த. அதிசிகுறஃ:ப] 

அதிசிரம் ௪௦2727, பெ.(॥.) தலைகீழாகப் 

பிடித்தல்; ௦1010 1220 0௦088௦௮0 ௦ 

ப 5102 00087 (சா.அக.). 

அதிசிவம் ௪௦௫௮77, பெ.(.) நாக்கு அல்லது 

உண்ணாக்கில் உண்டாகும் ஒருவகை வீக்கம்; 

2 06௦ப/௮7 88/49 ௦71௦ 1௦00ப6 0 (பப௮/8) 

(சா.அக.). 

[50% அற் * 0022. அதிசியம்] 

அதிசிவிகம் ௪௦45%7௮777, பெ.(ஈ.) அதிசிவம் 

பார்க்க; 566 20158777 (சா.அக.). 

ரம் ௪4.4 23. அதிசிவிகம்.] 

அதிசீதம் ௪௮-4௮, பெ.(॥.) நிரயங்களு 

ளொன்று (சிவதரு. சுவர். 112.); ஈ£ா£ 01 8 1௮! 

௦4 ஓர்வா6 ௦010. 

[5ம் சர்ச 2 த. அதிசீதம்/ 

அதிசூக்குமதேகம் ௪௦-2044177௪-029477) 

பெ.(ஈ.) பூதம், தன்மாத்திரை, அறிவுப் பொறி 

(ஞானேந்திரியம்),கருமப்பொறி 

(கன்மேந்திரியம்), உட்கருவி (அந்தக்கரண ம்), 

குணம், மூலப்பகுதி, கலாதி என்பவற்றில் 

ஒவ்வொன்றும் கொண்ட நுண்ணுடல் 

(சி.போ.பா. 2, 3, பக். 194.); ( $௮ற்௮/77) 5ப00௦ 

ட௦ஞ், ர்வ 16 0/02/77, 7201772117 

72773174/7)/2/77, 42/7/775270110/௮/77, 702-/ 

[27272/77, 4ப/72777, 770/2-0-0பப0 ௮707 

42/20 

[5/1 ௪0*சபி/7ச02722த. அதிகுக்கும 

தேகம். 

அதிசூக்குமம் ௪௮4-204%ப/77௪) பெ.(ஈ.) 

மிகுநுண்மம் (மிகுபுரியட்டகம்) (சி. போ. பா. 2, 

3. பக். 194.); உரு ரு ப16. 

அதிட்டவசம் 

த.வ. மீநுண்டு. 

[5/0 சர்ச 5 த. அதிகுக்குமம் ] 

அதிசூக்குமை ௪௭5044477௮) பெ.(॥.) சிவ 
சத்தி மாறுபாடுகளுளொன்று (சதாசிவ. 21, 

உரை.): ( 5௮77) 810 ௦7 5%௪-5௮0 

[5/0 சர்ப த. அதிகுக்குமை]/ 

அதிசோபனை 201825277௮ பெ.(ஈ.) மலைமகள் 

(கூர்மபு. திருக்கலியாண. 22.); ”ச௬௪4 

[6/6 ௪ட்ட்சமம்/௮02 2: த. அதிசோபனை.] 

அதிசெளரபம் ௪4-221௪௦௮77 பெ.(॥.) 

மாமரவகை (மலை.); 5%/6௦1 ௱வா௦௦, 95 4/60ு/ 

130187. 

[8/5 ௪44 ச௪ப௪ம்/22த. அதிசெனபரம்.] 

அதிட்டக்காரன் ௪௦1௪-46-4௪ பெ.(॥.) 
நல்வாய்ப்புள்ள மனிதன், நற்பேறுடையோன்; 

1௦௮6 ராவா. 

த.வ. பேற்றாளன். 

[அகிட்டம் * காரன்] 

[5/6 ௪-௪ 2 த.அதிட்டம்.] 

அதிட்டகன் மம் ௪௦//2-42//772/77, பெ.(ஈ.) 

நன்மை தீமைகளைத் துய்க்கச் செய்யுஞ் 

செயல் (சிவப்பிர. 19. உரை. பக். 213.); 176 

ரகரம் 6 சாறாக ப்பர் ௦80௧௯ உருள் 

2௮0 5பர்ாா0. 

[5/4 ௮-ப9௪4 (வா? த. அதிட்டகள்மம்] 

அதிட்டச்செல்லி ௪4/2-2-0௪47 பெ.(1.) வைப்பு 

நஞ்சு (வின்.); 202160 915௨10. 

அதிட்டச்சொல்லி 2௦///2-0-20/44 பெ.(॥.) 

அதிட்டச்செல்லி (மூ.அ.) பார்க்க; 5626 ௪/1/- 

2-24// 

அதிட்டம் ௪01277 பெ.(1.) நற்பேறு; 1011பா6. 

த.வ. ஆகூழ். 

[5/4 ௪ர்5/22த. அதிட்டம்] 

அதிட்டவசம் ௪௮1(/20/௪5௮/7), பெ.(1) எதிர்பாராத 

வகையாக ஏற்பட்ட நன்மை; 5[168ா£ |ப௦16 

(கிரியா.). 



அதிட்டாத்திரு டக 

[அதிட்ட(ம்) - வசம்] 

[5/6 ௪-25/22 த. அதிட்டாமு..] 
வயம் வசம், 

அதிட்டாத்திரு சிசி பெ.(ா.) தலைமை 
உடையவன்; ஈபபி6ா, ௦ொர6ர, நா௦1்க01மா. 

சனதிட்டத்திடுவாம்” (வேதா. சூ. 772.). 

[5/1 ௮ப19/5ப02/ 2 த. அதிட்டாத்திரு.] 

அதிட்டாதா சர்//ச/க, பெ.(ா.) அதிட்டாத்திரு 

பார்க்க: 566 ௪௮11214710. 

[510. ௪ப//42/௪ 2 த. அதிட்டாதா.] 

அதிட்டானம் சர்///2ச, பெ.(.) 1. நகர் 
(நாநார்த்த.); ந. 2. இருக்கை (14.2.௩. 343 

௦1 1927-8); 5650. 3. தேர்க்கால் (நாநார்த்த.); 

ெவா௦- வால. 4. கோயில் விமானத்தின் 

கீழுள்ள பகுதி (14.6. 146 ௦4 1928-9); (6 

௦௮56 014 81/6 வ. 5. புகழ் 

(நாநார்த்த.); 186. 6. ஆரவாரிக்கை 

(நாநார்த்த.; £ர௦வாா9, 8௱0௦பர10. 
7- நிலைக்களம்; 01806, 20006. 

த.வ. அடிவாணம். 

[50். ௪௦79-502௪ 2 த. அதிட்டானம். ] 

அதிட்டி-த்தல் சிட் 4. செ.குன்றாவி,(3.1.) 
நிலைக்களமாகக் கொள்ளுதல் (சி.போ.சிற்.4, 

1, பக்.86); (ம 80106 ॥ஈ, 5180௦ ௦. 

[$/. ௪ரிட்72 2 த. அதிட்டி-.] 

அதிதலசிலேட்டுமம் ௪௭4௮9-2/2//0-/770477, 
பெ.(.) கோழைநோய்; 9 (40 ௦74 ஐறிவ௱ால்௦ 
0186856 (சா.அக.). 

அதிதனு ௪௦/௪0, பெ.(.) பொன் (வின்.); 0௦10. 

அதிதாபகவாதம் ௪௦42௦292-/2477, பெ.(ஈ.) 
உடம்பைத் தவிக்கச் செய்யும் ஒர் ஊதை (வத) 
நோய்; 8 180௦4 ஈ௨/௦ப5 றா௦ல்௦ அர்னா0 
0 ளா0ா5 | 0/4 லாம் லர்வாவட ௮1 வனா 

6 0௦ (சா.அக.). 

[அதி 4 தாயகம் - வாதம்] 

[5/1 ௪17/2 த. அதி. 51ம். ௦௪௮௧. வாதம்.] 

தபம் 2 தாபம் 5 தாபகம், 

அதிதிபூசை 

அதிதி! ௪௭101 பெ.(ஈ.) 1. விருந்தினன் (சைவச. 
மாணாக். 27); 06 வார்பி60் (ம 105, 

0ப881. 2. இறந்தநாட் கடன் செய்தற்கு 

ஒவ்வாத நாள்; 88 பார$ப/(க016 146/1, (6 115 
011௦ 1/5 11 ௨ 5ாஉ௱ர்், ர வண்ள் 

ளொளாா/65 12% ௮16 50ப/2460 நே 16 ரர் 

௦௨௦௫ 6௨ றார். 3, இரவு 15 
முழுத்தத்துள் பத்தாவது (விதான. குணா. 73, 

உரை.): 1212ம் ௦7 15 5105 ௦7 ஈரம். 

[5/6 ௪-447/2 ௪. அதிதி] 

அதிதி” ௪௦/௦1 பெ.(ஈ.) கசியபர் மனைவி (கம்பரா. 
சடாயு கா. 29.); ॥ளா6 ௦7 8 அபர்னா ௦7 

225௮, ப76 ௦7/௪2/௮22௮ ௫௦ ௦1 வ] 

[6 0005. 

[5/0 ௪௦142 த... அதிதி] 

அதிதி” ௪௦௦ பெ.(ஈ.) 1. நிலம்; ஊர். 3. மலை 
மகள்; /”27/2717/ 

[5/ம் ௪௦142 த. அதிதி] 

அதிதிநாள் ௪௦12-74/ பெ.(ஈ.) கழை (புனர்பூசம்) 

(பிங்); (௨ 5௦ம் 74௪௪, 26 றா2510௨0 

௦/8 டர 5,010. 

த.வ. ஏழாமுடு. 

/அதிதி - நாள்.] 
[5/1. ௪0142 த. அதிதி] 

அதிதிப்பம் ௪02௮77, பெ.(ஈ॥.) உணவவா 
வின்மை; 1088 ௦071 380061116௨, ,4770720/௮ 

(சா.அக.). 

அதிதிபூசிதம் ௪௦10245427, பெ.(1.) சத்தி 
சாரணை; 8 பிலா!; 5ரா௨௨01 0 001௨௦0, 

2௦7112211௪ 2௦யா1௨115 ௨186 8. யப 

(சா.அக.). 

அதிதிபூசை 2ப/07,0.2௮7/ பெ.(ஈ.) 

விருந்தோம்பல்; 05211௮11% 1௦ ௮ 0ப€5(. 

“கமழ்சுவை யடிசிலா சாதிதி பூசையும் " 
(காகு்சிபபு: திரு ரகர. 70.2). 

(அதிதி - பூசை.] 
[5/4 ௪41/2 த. அதிதி] 

ச 2௪. 



அதிதீபம் 

அதிதிபம் ௪௭4௭/௦௮/, பெ.(ஈ.) பேரரத்தை; 

00௦௮1 ௮20௮, 4/௦11/௪ ௮௮1௪ (ராவ) 

(சா.அக..). 

அதிதும்மற்பீனசம் ௪௮-///77/77௮7-0௪2௮/ 
பெ.(॥.) கபால வறட்சியினாலும் மூக்கெலும்பில் 
அடிபடுவதனாலும் காற்றுடன் மூக்கு, கண், 

வாய், செவி ஆகிய இடங்களை 

அடைப்பதனாலும் எந்நேரமும் தும்மலை 
உண்டாக்கும் மூக்கடைப்பு வகை (பீனசம்); 9 

பம் ௦ 125௮) 04௮ார் றாவா!60 ந ௦5 வா* 

5116562100, 0ப6 1௦ 11௨ 8ரொச55 0416 50810, 

॥அபாாலி௦ 02ப565 ௮0 ௦0517ப௦4௦ 1" ஈஷவி 

09559085 ௮0 ௦109 ௦0605 பே 1௦ 179 

ெொலா060 ௦6014௦ ௦7 ஙஷுய, 8௦ப4௨ கா௮ 

ப்ம்ிக (சா.அக.). 

த.வ. மூக்கடை சீ ந்தல். 

[அதி-தும்மல்--பீன௪.ம்.] 

[5/0 ௪0்த. அகி.5/ம..,07௪௧௮- த. பீனசம்] 

தும்மு2 தும்மல். 

அதிதூலரோகம் ௪௦-42-7292, பெ.(1.) 

1. ஆண்களுக்கு உடம்பைப் பருக்கச் செய்யும் 

ஒரு நோய்; (॥ ௱வி) 8ஈ ௦2! 8 

ராவார் ௦710 6௦ஞ், சேலாமி, 59/0 1௦ 0௨ 

1௮ 7254 ௦7 2 (16695௦ ௦7 11௨ இ்பர்ர்கரு 6௦௫: 

2. பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு, வளி 

செல்வாக்கு முதலிய கரணியங்களினால் 

உடம்பு பருத்துக் காணுவதல்லாமல் நெஞ்சு, 

தொடை, வயிறு, பிட்டம் முதலியன பருத்தும் 

அதனால் களைப்பு, இரைப்பு, மேல் மூச்சு 

முதலிய குணங்களையும் காட்டும் ஒரு நோய்; 

(ஈ உல) ௨06556 0 ஈ௦51௦ப5 526 

௮0 51கர்பாஏ 85 உப் ௦1 ௨௦ப/௮1 

ஈணன்பலின, ௮10 9000 ௦ப௱512ா065 ॥ஈ 

15 வர்௦பெர் 056 ௭4௦., 11 15 ராலா(60 பூ 

2 ௮6௦! ரா௦வர்ர் ர லா 085 0 

லார்க ௦4 1 0௦௫ 5ப0 95, (6 ௦251, 

௮0௦, (4/5, பபா4௦௦ஞ5, ௪1௦. (சா.அக.). 

த.வ. வீங்கல்நோய். 

[5/0 ௪ப்*சம்ப/சர0ிர22த.அத்தால ரோகம்] 

183 அதிப்பிரசங்கம் 

அதிதேசம் 207-125, பெ.(ஈ.) 

1. ஒன்றற்குரியதை மற்றொன்றற்கு ஏற்றிக் 
கூறுகை; ஒரி ௮ ஈபி6 1௦ ௮ற ௨ாவ/௦90ப5 

0856. 2. ஒப்புமையானுணர்த்துகை; (ட௦9.) 

ஓவா 11௨ றவற 41௦00 ௨௮/௦9 

“அதிதேச வாக்கியம்" (தாக்கபா. .29., 

[5ம் ௪0025௪ 2: த. அகிதேசம்/ 

அதிதேசி-த்தல் ௪௦/225/-, 4 செ.குன்றாவி. 

(41.) ஒன்றற் குரியதை மற்றொன்றிற்கு ஏற்றிக் 

கூறுதல் (ஈடு, 10, 10, 6.); 1௦ ஒர்னா் 1௦ லா 

3௮0௮/௦0௦ப5 0856. 

[5/6 ௪4225 2 த. அதிதேசி-/ 

அதிதேவதை ௪௭8௪௦9) பெ.(ஈ.) 

குலதெய்வம்; ஜா65101 0 0௮1, 85 ௦01 9 

ர்க. 

[8/4 ௪௭/த... அகி] 

த. தேவி: 5/0. 021/2/22த.. தேவதை. 

அதிதோவயம் ௪௦442௮, பெ.(ஈ.) 

முழுமையான எரிநீர்; ௮ 1ப/0 16௨1 0158501465 

அரு 5பட 94௦6 0 1ஈ ஈர்ர்ச் வாட 50/பர௦ [5 

61120160, பார்ஙனா5௮! 502 (சா.அக.). 

அதிநிதி ௪௭-7/01 பெ.(.) எரியுப்பு (நவச்சாரம்); 

0௦௦1௦1௮162 ௦7 /71/7770/7/2-5/௮171710 17/26 

(சா.அக.). 

அதிநீசம் ௪௦7/௮, பெ.(.) 1. ஐவகைப் 

புணர்ச்சியுளொன்று, (6101.) (6 56)ய௮ பா 

௦9 (உ ரவா 0855 பர் உ றொ 

௦4 (06 ஓகாரம் 0855, 06 ௦7 ௮௫௪9௮40- 

மபரசாமம] 0.1. விழைவுற அதிரச் மென்ன 

[கொக்கோ. 3 77. 2. கோள்கள் தாழ்வான 

(பாகை) கோட்டிலிருக்கை (சோசிட.சிந்.); 

(கஷ௦ா.) ஈ/ர்டு 0ெல்ரி42150 ௦௦514௦ ௦7 ௮ 

பில் 1ஈ 10௨ ॥௦ப56 ௦716 065510. 

[5/4 ௪ர்ா/செ 2 த. அதிர்ச். 

அதிப்பிரசங்கம் 207-,0-0/7௪3/197௮/77, பெ.(॥.) 

வேண்டுவ பகராது மற்றொன்று விரிக்கை 

(தருக்கசங் பக். 249); 0191255101, 

ஈரடி லர்சாக௦ப5 றான. 

[5/ம் ௪௮-,0/2-2௮/1722 த. அதிர்பீரசங்கம்.] 



அதிபதாதி 

அதிபதாதி ௪௦௪224 பெ.(.) செம்பசளை: 9 

£60 5060165 ௦7 [ஈவா 80௮௦, 50௪௦0௮ 

௦/279069 (சா.அ௧.). 

அதிபதி" ௪௦15௪௦ பெ.(ஈ.) 1. அரசன் (பெரியபு. 
கண்ணப்ப. 7); ஈயா, (8௩0, 50/687610ஈ. 

2. குலைவன் (திவ். திருவாய் 6, 10, 3); 100, 

௨51687, 5ப0ஊ!0. 3. உரிமையுடையோன்: ௦06 

௦ 1௨5 10௨ ராட். அரசன் என்பவன் ஒரு 

நாட்டின் அதிபதி (கிரியா.). 

த.வ. தலைவன். 

[50. ௪ப்1/-0௪1த.. அதிபதி] 

அதிபதி” ௪௦45௦; பெ.(ஈ.) சண்பகமரம் (மூ.அ.); 
மாவா. 

அதிபதிங்கி ௪௮-௪7] பெ.(.) கொடிவேலி; 

8 கார், 168004, 0/பாம்ச0௦ 2-/௭/௦ 

(சா.அக.). 

அதிபதிச் சங்கம் ௪௦-6௪01-0-௦௮/19௮/77, பெ.(ஈ.) 
வாலுளுவை; ரோம 51971-0ிவார், சே/25ர்ப5 
0௨/0ப/௮1௪ வ வாா/௪ வாப்பா ப௦2 
(சா.அக.). 

அதிபதிச்சம் ௪௦1-5௮௦/2௦௮/7, பெ.(॥.) அதிபதிச் 
சங்கம் பார்க்க; 86௨ ப7-,220/-0-02/12/77 

(சா.அக.). 

அதிபதிஞ்சி ௪௭4௦௪௭ பெ.(ஈ.) அதிபதிங்கி 
பார்க்க; 596 ௪042௪ய19/ (சா.அக.). 

அதிபத்திரம் ௪4-௦௪/77௮7), பெ.(ஈ.) 1. தேக்கு 
மரம்; 1691 1186, 76610௪ ௭015. 2. மயிர் 
மாணிக்கம்; ௦0 ஈவ், 5/9 ௮௦02 
(சா.அக.). 

அதிபதிப்பொருத்தம் ௪2௦௪௭-0-0௦7ப/௮77, 
பெ.(ஈ.) மணமக்கட் பொருத்தங்களுள் ஒன்று 
(வின்.); (&51101.) 8 ௦011650006 
௦61/68॥ 1௨ 0௦08500065 ௦14 1 
௦050601446 மார06 ௮0 07060௭௦௦௱. 

[5/1. ௪௦77/* ௦ப5த. அதிபதி / 
அதிபம் ௪௦/5௮), பெ.(ஈ.) மூளையின் சிறப்பு 

மிக்க உயர்ந்த கூறு; (௨ $பற 1௦ ௦௦ ௦4 
6 மாவா, மோஸ்பற (சா.அக.). 

[5/4 சளிற்ச த. அதிபம்.] 

184 அதிமாமிசகம் 

அதிபர் ௪5௮7 பெ.(ஈ.) 1. உரிமையாளர்; 08௭. 

தொழில் அதிபர்”, 2. ஆட்சித்தலைவர்; 016 
4௦ 16௮05 9 51916. 3. தலைமை ஆசிரியர்; 
1680 ௦7 8ு ௨0ப௦91100௮! 1ஈ51/1ப11௦ஈ. 

பாரடசாலை அதிபர்: 4. ஒரு நாட்டின் தலைவர்; 
௦6 ௦ 6௮05 9 0௦பாரரு. 

[5/7 ௪பிட்௦2 2 த. அதிபர்] 

அதிபன் ௪௮௪ பெ.(ஈ.) தலைவன் (பிங்.): 1௦0. 

[1. 2017-02: த. அதிபன்..] 

அதிபாதகம் ௪௦/-௦22௪7௮77, பெ.(ஈ.) பெரும் 
கரிசு (பாவம்) (தணிகைப்பு. அகத். 226.); 
6/௦ ப5 810. 

[5/1 ௪4024௪ 2 த. அதிபாதகம்,] 

அதிபாதிதம் 20,220௪, பெ.(1.) 1. முழுதும் 
ஓடிந்தது; (17௮1 வர்/௦ர் 15 ௦௦ ௦௦162. 

2. முழுவதும் முறிந்த எலும்பு; (1 601047) 

16 ௦௦0616 11801பா€ 07 ௮ 6௦16 (சா.அக.). 

அதிபாரகம் ௪௦1-,௦27௪7௮/7), பெ.(1.) கோவேறு 
கழுதை; ஈபி6 கர்/௦் 15 ௨ ௦6 ௦4 லா 

955௮0 ௨௱௭6 0 ௮0156 ௨0 ௮ 506-995 
(சா.அக.). 

அதிபுரசத்தான் ௪௦,௦ப௪.2௪/2 பெ.(ஈ.) அலரி; 
06௮104 105ஷ, //௨1/ப ௦007பார. 

அதிமாங்கிசம் ௪2-774/19/2௮, பெ.(ஈ.) தசை 
வளர்ந்து துன்புறுத்தும் கண்ணோய்: ௮ 
01569986 04 1௨ ௦௦0/பா௦1ப3 ௦021801611660 
பூ (6 (னாரா 07 11௨ ௱ாஊாமாவா6, 

21691/பா௱ (சா.அக.). 

அதிமாமிசக்கழலை ௪0/77277/22-4-/2/௮4 
பெ.(॥.) தசை வளர்ச்சியுள்ள கழலைக் கட்டி; 
9 (பா௦பா 6180060 வா 5௮௭௭௦௦௱௮. 
/721௭109/0 5௭௦௦1௪ (சா.அக.). 

/அதிமாமிசம் - கழனலை.] 

[5/4 ௪09/-772775-2த. அதிமாமிசம், / 
அதிமாமிசகம் ௪4/-/77471/2-7௮7. பெ.(ஈ.) 

1. ஈறு சுரந்து அதனால் ஏற்படும் பல்வலி: 
வரிப்! 89ஈ621௦ஈ 1ஈ (6௨ பர ௦4 (06 (உர் 
பெ£ 1௦ (6 86௦] 97௦வ. 2. உண்ணாக்கு 



அதிமாமிசசருமன் 

வளர்ந்து அதனாலுண்டாகும் அழற்சி; 

ர்ு 0ப6 1௦ 1௨ ௨௦10214௦ ௦74 1௦ 

பப/௮, பமப((6 (சா..அக.). 

[5/4 ௪079/-/77217522-த. அதிரா,மிசகபம்] 

அதிமாமிசசருமன் ௪2-/772/77/22-2271772ற), 
பெ. (ஈ.) வெள்விழிமேல் தசை வளர்ந்து 

உலர்ந்த அரத்த உண்டையைப் போல் கறுத்தும், 

பருத்தும் இருக்கும் ஒரு கண்ணோய்; 9 807, 
(12%, ஒளர்ார்60 0௨௦31 ௦7 11257 

£2௨௭॥ர[௦ 8 0120 ௦௦1 ௦7 01௦௦0 1॥ 0௦1௦பா, 

ரு கர்ர்ச்ட ௦7 76 ஸூ/6ீ (சா.அக.). 

[5/4 ௪0/4/-77277524௦22//77427-த. அதிமாமிச 

ச்ர.மசன்..] 

அதிமாமிசாசருமரோகம் ௪௭்ர௮/2௪- 
527ப/772-10292/77, பெ. (1.) 1. கண்ணின் வெள் 

விழியில் சதை வளர்ந்து காணப்படும் ஒரு 

நோய்; ௮ ரி ௦ம் ॥ஈ (௬6 மர்ார6 ௦4 1௬௪ 

௦/௪. 2. பிறவியில் ஏற்படும் சதை மடிப்பு; 8ஈ 

2௦௮ ௦76 ஞு வர்ர க ன்் ௦711௦ 

1810 ௦௦ற்பாள்படி ஜர்சா05 041 ௮ றவ 

௦4 16 ௦௦165, 20/1875ப5 ௦ 0௦1962//௮/ 

00௨ர/9/பா (சா.அக.). 

[9/4 ௪௮19/-774/7752704/71471/002- த. 

அதிமாமிசசரு.மரோகம்..] 

அதிமார்க்கநூல் 2077அ/42-ம4. பெ.(॥.) 

அதிமார்க்கிகசாத்திரம் (சித். பிர. பக். 14) 

பார்க்க: 866 ப1477அ17௪-22/072/77. 

/அதிமாரக்கம் * துரக்../] 

[5/6. ௪ட்டரரகி[ர22 த. அதிமார்க்கம். 7 

அதிமார்க்கம் ௪2477௮4277 பெ.(.) 1. அகப் 

புறச் சமயம் (சித. பிர. 14); (51/2) ௦91005 

௨௦145 ஈ௦ர் ஈராக் ௮௮1௦60 1௦ 

ஒ்க001277௪. 2. சைவாகமப் பிரிவினுள் 

ஒன்று (சி.போ.பா.17.); 8 5எ௦1/00 ௦7 

$20:27/7725. 

[5ம் சர் *...ரஅர22த. அதிமார்க்கம்] 

அதிமார்க்கிகசாத்திரம் -01-774//0௮- 

சதன், பெ.(ஈ.) பாசுபதம் 'காபாலிகம்' 

185 அதிமோகம் 

மாவிரதமென்னும் மதக் (மார்க்கங்) 

கோட்பாடுகளைக் கூறும் நூலகள் (சாத்திரம்) 

(விவேகசிந். 17.); (5வ/ஙலா) 1௨ £௨11910ப5 
(1521595 வாள் 02வ வ் த௫ப/ம௪௮777. 

422212/77 210 7721072027. 

56ம். சப் ராகமும் * சோரம் 2 

க. அதிமாரக்கிகசாதீதிராம்,] 

அதிமானுடம் ச௦77௮ப22, பெ.(ஈ.) 
மாந்தனுடைய ஆற்றலுக்கு மேற்பட்டது; 1௮1 

க்ர்ன் 15 பற வ்பாாளா. 

[5/1 ௪௩ 222 த. அதிமானுடம்/ 

அதிமித்திரன் ௪௦47//47௪ பெ.(ஈ.) கணவன் 
(சிந்தா. நி. 132.); 1ப50௮10. 

[80 ௪0/4 ராத. அகிமித்திரன்./ 

அதிமிதம் ௪௦-/71/7, பெ.(ஈ.) ஈரமில்லாதது; 
[ல க்ர்/ள் 15 வெடொா60 ௦14௦51 பா6 (சா. அக.). 

அதிமிருத்தியாதிமாத்திரை ௪௮-ஈ7 01/20 
/7711/74] பெ.(ஈ.) ஆன்மணத்தி 

(கோரோசனை) மாத்திரை (வின்.); 16010௮ 

| ஈா௮06 ௦7 062040. 

[அதி.சிருத்தி - ஆதி - மாத்திரை. 
[சர் ற் 2௦த. அதிமிருத்தியாதி] 

அதிமேற்றிராசனம் ௪-141222௮77, 
பெ.(1.) அதிமேற்றிராணியரின் இருப்பிடம் 

(₹.6.); வாள்/6015000வ! 566 ௦ 0/௦0656. 

[561. ௪2/2 அதி * 5112427751. 

2-௪௮7௮2 த. அதிபேோற்றிராசனபம்.] 

அதிமேசு ௪2477250, பெ.(॥.) அரசிறை 

சார்நிலைப் பணியாளரிட்ட புள்ளிமதிப்பு 

(இ.வ.); 950௮16 ௦7 1௮ 00, ௮0௨ 

நூ ௮ 5ப0001216 £௦2ரப6€ 011102. 

த.வ. புள்ளிமதிப்பு. 

[0ீ. 277264 : த. அதிமேசு/ 

அதிமோகம் ௪௦-7707௮7) பெ.(1.) 1. விருப்ப 

(இச்சை) யுறழ்ச்சி; 6006551146 16676௮] 

றாறப/5௨ ர 1௦ ு௮/2-581)7118515. 

2. ஒருதலைக் காமம்: 8ஈ௦ொ௱௮! 0௨௨5௦ ௦7 
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16 5ஒ0யவ! 10015௨ 0610௨ 1 15 | அதியாச்சிரமம் ௪ர்ட்)-ச2மகாகா, பெ.(ஈ.) 
601௦௦816௨0, 5ஓஒ)பவ! ஈநுறசா௨51 6519 வாழ்க்கைநிலை நான்கும் கடந்த நிலை 
(சா.அக.) (சி.சி.8,32, சிவாக்); 16 ௦0067 ஞு 0 6 7௦பா 

[5/4 ௪௩ ராம//௪- த. அதிமோகம்,] 2220//2/772/77. | 
அதிமோ தம் 2௦1-77202/7, பெ.(ஈ.) மர [5/7 ௪௩ ௪-2 க. அதியாச்சிரபாம் 

மல்லிகை; 1816 166, 2/௦ எ௦௨பா௱ | அதியாத்துமிகம் சஷ்ச//0/-ஈ(௭௱), பெ.(ஈ.) 
(௭.அக.). 1. உயிருக்குரியது; £வ81410 1௦ 116 50பழ. 

அதியசனம் 2௦1-)/-2227௮, பெ.(1.) 1. உண்ட 2. இறையாதன் (பரமாத்துமா); (6 5பழா6௱ 
உணவு செறியாமுன்னம் மீண்டு உணவு 5011 (சா.அக.). ப ப | 
உட்கொள்ளுதல்; 69110 10௦0 800 241 8 [5/6 ௪4/4 சீர்க. அதியாத்தமிகம்,] 
ஓவ! 661016 (18 0106516௦60. 2. அளவு கடந்து அதியாமம் ௪௦/௮௮, பெ.(ஈ.) 1. அறுகம் புல்: 
உண்கை; ॥௱௱£௦081916 எ௮40 (சா.அக.). 0௦0 01855, ,49705//5 1௦௮75. 2. முயற்புல்; 

[5/0 ௪* ௪2ன7௮2த. அதியசனம்.] ட் ௫௦0௦ 9888, ௦001 02௦0//௦ 
் க (சா.அக.). அதியண்டம் 20/2702177, பெ.(ஈ.) க 

பூனைக்காலி; ௦04௮96 01௮1( - ௦8௭0000001 அதியால் 200௮) பெ.(ஈ.) ரன்கல்க்சவ்ை 
ாபாரள5 ௨85, £/௪00 பா! 0௪1௮0/7201௪ காணிக்கை; 08561( 0£ ௦17979 ஈ1௨0௨ 1௦ 3 (சா.அக.) 8பழ௦10, ஈப228. 

அதியத்தம் ௪௦௪/2, பெ.(ஈ.) எலும்பின் மேற் [ப "அஸ்த. அதிகன்] ன கு 
கூறு; 16 பழட றவ ௦7 ௮ 6௦6 (சா.அக.). அதியோகம் ௪௦4):27௮77, பெ.(ஈ.) நற்கோள் 

22? £ ஒன்று (விதான. காதக. 23, உரை.): . சறி* சகர்ற்த. ் நிலையுள் ஒன்று (வித ட்கா) 
லி ட் ்  ச ண்பன், மேல் (46170!.) 8ப501010ப5 511ப௮14௦ ௦4 ௦0௨ ம 

அதியத்தி ௪2௪41 பெ.(ற.) எலும்பின் மேல் ௱௦0€ ௦74 16 10பா 0/9 4615 1 ௮ எலும்பு வளர்தல்; 8 0௦06 9௦௦149 ௦8 107௦50006. 
௮௦௪; ௮600 9௦4) 0ா01௦௦0௦ ௦பர்வனா( கடத்தலை ணர் 
௦௱ 16 $பா7க06 ௦4 ௮ 0016, 8500510525 (54 ன் பணன்து அதியோகம் 
(சா.அக.). அதியோமகம் ௪௦677௪7௮77. பெ.(.) சிவப்பு 

வாடா மல்லி; 160 01006 82 185119 /8௨௱ர6 ம் ॥ ் 2221 
த்திலுன் வத்தல் ஷ் ௦ ௦10/7 9/௦6௦5௮ (சா.அக.). மி ணி ௪ஞ்௮ர7/௪-௮:௪0/ (1. 2. 3 டடக் ் 

பரண ன சளிவான் [68/65 “சக்க அதியோனிப்பூப்பு ௮04/0. 20றய பவ்ய ் ் டத், பூப்பெய்தற்கு முன்னதாகவே பிறப்புறுப்புகள் 
7009. 2. மாவிலை; ஈ8௱90, 6௭1, விரைவாக வளர்ச்சியடைதல்: 600655145 வாரா ப5 80/௦2. 3. புளிச்சிறு கீரை: 3 ௦டு ௦4 (௨ ரர! ௮05. £25பிஈர ॥ஈ 

£ா600010ப5 பட் வாடு, 08((வ ௦ு/௮- 
9௮ஓ௦௦௱௭ எ௦., ௪ ரவ (சா.அக.). 

ஈ௱60/வ இலா ஈஸா 50பா 192165; 50பா 
96615, 024/6 ௦௦/0 ப/௪1௮ (சா.அக.). 

அதியமிலம் சரசா), பெ.(ஈ.) 1. புளிமா: /அதியோணி 4 பூப்புபி 
5௦பா ௱9௦ 1186, 5000/25 ஈாசார427௪. [5/6். 2474 /29/- த. அதியோணி ரீ 2. புளிநாரத்தை; 8 560195 ௦7 61701. செ அதிட்டசன்மபோக்கியம் 20/2-27௮- 
பொவாபி்ப௱ (சா.அக.). 200௮7, பெ.(ஈ.) வானுலக [5/4 ௪44 ௮௱/௪:த. அதியமிலம்] (சுவர்க்க)த்திலேயாதல் நிரயத்திலேயாதல் மறு 
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பிறவியிலேயாதல் நிகழ்வுறும் வினை நுகர்வம் 

(சி.சி. 4, 40, சிவாக்.); ஊரார் ௦7 16 ரபர்க 

011 8ா௱௮, எனா ர்வ, 

5ப0066800 உ. 

57ம். ௮௦/2 * ச * மனா 5 த. 

அதிட்டசன்மயோக்கியம்,] 

அதிர்வசிரசு ௪௭௪-347௪3ப, பெ.(॥.) 

நூற்றெட்டு மறையின் அறிவுப் 
பகுதிகளிளொன்று (சி.சி. 8, 11, மறைஞா.); 

வா ௦4 ௮ுா ப2௪0 

[8/ம் ௪00௮௩௪4௭௪2 2 த. அதிர்வசிரசு] 

அதிரசம்" 2௦7722/77, பெ.(.) 1. பலவகைப் 

பூண்டுகளின் பெயர்; (6 65 ௦01 98110ப5 
௦1815. 2. இதளியம்; (போரு. 3. ஒரு 

தித்திப்புக் குடிநீர்; 8 வ! போட 66 ஜாப 

ஈட்டம் வரண் கில்லா (சா.அ௮க.). 

[8/5 ௮:/௪5௪2த. அதிரசம். 

அதிரசம்” ௪2௪32, பெ.(.) வெல்லப்பாகில் 

அரிசிமாவைக் கலந்து எண்ணெயில் சுட்டு 

உருவாக்கப்படும் ஒருவகை திண்பண்டம்; 9 

ர்ம்௦ீ ரரி ௦0 ௦௮/6 ராகமே நூரரரா0 

2 ஓ ௨௨0 10௦ ரி௦பா (கிரியா.). 

த.வ. பணியாரம். 

[57ம் ச் 1௪5௪2. அதிரசம், 7, 

அதிரதம் ௪௦-/22௮/7, பெ.(ஈ.) தேர்வகை 

நான்கனு ளொன்று (ஸ்ரீபத்ம. தென்றல் விடு. 

67, குறிப்பு); ௮ 0255 ௦4 021015, 006 ௦4 1௦பா 

80௮, 0.1: 

[5/7 சர்டசப்ரச : ஐ. அதிரதும். 7 

அதிரதன் ௪௦/22 பெ.(ஈ.) தேரோட்டி (பாரத. 

அணிவ. 1.); 420 வர்௦ 119/1 ர௦ர 6 ளோ 

வர்ிஙளா ரபா எகம்6, ௦06 017100 /2- 

7727, 0.5. 

[5/0 சர்பசற்ச2 த. அதிரதன். ]/ 

அதிராசன் சள்ச2௪ர, பெ.(ா.) பேரரசன் 
(1150. ஊக. 

த.வ. மன்னர்மன்னன், கோவேந்தன். 

அதிரிசயம் 

/அதி 4 ராசன். 
[5/4 சப்த. அதி] 

அரசு 2.ஆரச் 2 ராசன்: 

அதிராத்திரம் ௪2-2௮, பெ.(1.) திங்கள் 
வேள்வி வகைகளிளொன்று (திருக்காளத். பு. 

7, 43); பவர்ஸ் ௦7 1௦ நமர்57ம/77௪, ௨ வா 

06 ௦4 6 ௮௫772 52011110௨6. 

5/0. ச்சர 2 த. அதிராத்திரம்/ 

அதிராத்திரியாசி சள்சம்ட்டசி2) பெ.(॥.) 

கற்றுவல்ல பார்ப்பானுக்குரியதோர் பட்டப் 
பெயர்; (8.1.1... 161.). 8 144/6 ௦7 16860 

வாரா. 

[5/6 ச்சர * புதும்2 த. அதிராத்திறியாசி!] 

அதிரி ௪௦177 பெ.(.) கல்; 51006 (சா.அக.). 

அதிரிகாணி ௪௦27742721 பெ.(॥.) காக்கணம்: ௮ 

இலார், 0ா௦வ'5 6691, 0//107௪/ (2171212௮ 

(சா.௮க.). 

அதிரிச்சியம் 201/7/2020/2/7), 

பண்டங்களைப் பிறா 

காணக்கூடாமல் மறைக்கும் கலை (வித்தை); 

ர் ௦4 ௱அ/ோ0 15101௨ ௦0)௪௦18 1151016. 

புசரிலா வதிரிச்சிய மஞ்சனம்” (திருவினை. 

ர75277௪:/710 777. 

[5/ம் சப 2 த. அதிரிச்சியம்.] 

அதிரிசம் ௪2472௮/77, பெ.(ஈ.) 1. குருடு; 

டிரளா€55. 2. காண்குறவியலாமை; 

1௦௮0 8011 ௦7 5620 (சா.அக.). 

அதிரிசயம் 01/7/52)/2/77, பெ.(ஈ.) 

1.காணக்கூடும் பொருளைக் 

காண்குறவியலாமற் செய்யும் ஒரு கலை 

(வித்தை) ; 6 ௮7௦7 [௦0 ௮ 45116 ரா 

1ஈங11016. 2. தன்னைப் பிறர் பார்க்காதபடி 

மறைத்துக் கொள்ளும் கலை (வித்தை), மறைப்பு 

மையைக் கொண்டு சித்தர் செய்யும் கலை; 116 

௮1 ௦ ௱விள்ர ௦051 11-151016 ௦ ௦0௧ ௦ 

ஈரா 15 ஈர ஒட6, டவர் வர ௦7 

அரி வர்ண உறவி ளீ 3 ௱௨0/௦ பாடுபமார் 

உறவா முற (சா.அக.). 

த.வ. மைக்கட்டு, கண்கட்டுக்களை.. 

பெ.(ஈ.) 

கண்ணிற் 
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அதிரிசன் ௪ி்7£சர, பெ.(ஈ.) கண் பார்வை 

இல்லாதவன்: ௨ ௦/0 ற (சா.அக.). 

அதிரிசாரம் ௪௦27-௮௮77, பெ.(॥.) 1. இரும்பு; 

௦. 2. கற்சத்து; 6558௭0௦ ௦1 5100௦. 

3. கல்மதம்; 8 1085॥ யரோ 1௦ ௦0௫5, 

4800௮ பா௱ (சா.அக.). 

[அதிரி - சாரம். 
[5/1 ௪ம்/75 த. அதிரி] 

சாறு? சாரம். 

அதிரிசியம் ௪௯72௮7, பெ.(॥.) அதிரிசயம் 
பார்க்க; 566 20/75/௮177 (சா. அக.). 

அதிரித்தம் ௪௦771/2777, பெ.(ஈ.) மிகையானது; 

(௮4 மரம் (6 ரொடகர்சா. “அண்வமல 
சாமாத்தியத்தினைக் காட்டிலும் அதிரித்தம் ” 

(சிவசம. 43.). 

[51/0 ௪/2 2 க. அதிரித்தம்.] 

அதிருக்கு சமய) பெ.(ா.) கண் பார்வை 

தெரியாமை; 60255 (சா.அக.). 

அதிருசன் சப பெ.(॥.) அதிரிசன் பார்க்க; 
566 201//22/7(சா. அக.). 

அதிருசியம் ௪௦0௮7, பெ.(ஈ.) 1. காணக் 

கூடாதது (சித். மா. கண். 3); 21 வர்ர 15 

ஈங51016. 2. அறுபத்து நாலு கலையுள் 

தன்னைக் பிறர் காண்குறவொட்டாமல் 

மறைக்கும் கலை; 81 ௦4 ராவோடு ௦651 

௩61016, ௦06 ௦7 27ப0௮7ப77அ/ப-௮௮ 0௮. 

த.வ. காண்பிலி. 

/[5/:1. ௪-2: 2 த. அதிருசியம்.] 

அதிருட்டக்கட்டை ௪ரப//5-/-/௪0௮] பெ.(ஈ.) 
1. நற்பேறின்மை (இ.வ.); 1801 04 900௦0 1௦17பா6. 
2. அதிட்டவீனன் (இ.வ.); ௦௨ ுண்௦ 8பர$2(5 
ி-101ப6. 

[அதிரட்ட(ம்) - கட்டை] 

[5/0 ௪-0%/௪2 த. அதிருட்டை,] 

கள்2கட்டை. 

அதிருட்டசாலி சள்ப//2- 2௧ பெ.(ஈ.) 
நற்பேறுடையான்; 1௦1பா௮16 06501. 

அதிருப்பை 

[அதிருட்டம் 4 சாலி] 

[5/1. 2-075/25த. அதிருட்ட(ம்).] 

கா சாலி, 

அதிருட்டபரதந்திரத்துவம் 2002-0௮72 
/௮02--1ப/௮77,  பெ.(ா.) அறப்பயன் 
அறங்கடை வயத்தனாகை (விவேகசிந். 3); 
௦60 5பம)6௦1 1௦ 116 ॥65ப!15 1௦ 2பாரர்௮? 

௮0 2௪2777. 

[அதிருட்டம்-பரம்-தந்திரம்-தத்தும். ] 

[5/1 2-075/22த. அதிர௫ட்டம் 5/0 ௪௦0௮72 

த.அத்துவம். 
அதிருட்டபோக்கியம் ௪௦ப02-00/00௮), 

பெ.(1.) மறுபிறவியில் துறக்க நிரய (சொர்க்க 

நரக)ங்களில் நுகரும் நுகர்ச்சி (சி.சி. 2, 39, 

ஞானப்); 6116015 ௦1 பா568ா 901/005, 

ஒமுவ/8ா060 ௦1 2717-76. 

[5/44. 2-2/9/௪௭ 000/2: த. அதிருட்ட 
போக்கியம்.] 

அதிருட்டம் 017 ப///2/77, பெ.(ஈ.) 

ஐம்பொறிகளால் காணப்படாதது; ௮ம் வண்ர௦ா 

௯௦1 0௨ ற2ா061/60 08/ 16 581565. 

2. பார்வைக்கு எட்டாதது; 181 பா்ம்௦ (8 

ஷூ (6 7680 ௦7 54/1810ஈ. 3. ஊழ்; 8651, 

(00%. 4. நல்லூழ்; 00௦00 1ப௦%. 5. குருவிடம் 

முழுமையாகப் படைக்கை (பரநியாசம்) (1/2) 

5பாா8ரொ0 ௦165 584 ௮௦ வ 1௦ 8 பாப 

(சா.அக.). 

[5/01. 2-01/5/22த. அதிருட்டம்.] 

அதிருப்தி ௪2 ப) பெ.(ஈ.) பொந்திகையின்மை, 
நிறைவின் மை; 018521512014௦, 01501625பா௨. 

அதிருப்தியான பதில் கூறினா” 

த.வ. மனக்குறை. 

[574. 2-0. அதிருப்தி] 

அதிருப்பை ௪24 ப0௮ பெ.(ஈ.) பொற்றலைக் 
கையாந்தகரை; 6௦/01 மர் நரி: 
௨௫0010 4610651185, 4/6 06//௮ 
/௦2ப/௪௦௦௪ (சா..அக.). 
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அதிருட்டயத்தினம் ௪௦ப//௮22119477, பெ.(ர.) | அதிரோமம் ௪27, பெ.(॥.) உடம்பு 

பயன்தரும் முயற்சி; *£பரிரீப।! எற. “வா் முழுவதும் மயிர் முளைத்தல்; 01௦874) ௦4 ஈன் 

செய்கருரின அதிர்ஜ்டயத்மாய் இப்படிப் 81॥ 08 [6 0௦0, [/0270/7/01005/5 

பலித்தது (5.1. பர் 189.) பர/ன5௮/5 (சா.அக.). 

[5/0 ௮-௦ /ச7)சர22 ௪. அதிரட்டயத்தினாம்] [5/04. ௮4/-707௪ 2 த. அதிரோமம்,] 

அதிருட்டானுகூலம் எரர்பரிசரப/மசா, | அதிலவிதம் மிர,  பெ.(ஈ.) 
பெ.(ஈ.) நற்பேறு பயன்; |ப௦%. “*இவனுடைய வெள்ளிலோத்திரம்; 21% ௦4 3 51 4/ஒநு - ண்ட 

அதிரு்டானுகூலம் சாம்டிபோ? (குமிறறி 24) (126 (1௦080), 547120/0005 [20௨11039, 8 

[5/8 ௮-ப்57/௪-௮ா1ப-(0725 த. அதிருட்டானு 1௦ இலா! (சா.அக.). 

அதிலவோடகம் ௪௦/2-0-2௯2௮77, பெ.(॥.) 
கூபம், / 

ம்க் கோளமண்ணிற் காணக்கூடும் ஒரு செடி; 8 

அதிரூதை அண்ப0) பெ.(ா.) 33 அகவை முதல் [௮1% ர௦பார் ரா 4௮/2௭, /ப50/0/௪ றர௪ங/5 

50 அகவைக்குட்பட்டவள்; 8 ௦8 ௦7 வாடு (சா.௮க.). 

906 மன் 33-50 (சா.அக.). 

[5/4 ௪ம் 470022. அதிர தை..] 

அதிரூபம் சண்யம௮), பெ.(॥.) தான்றிக்காய்; 

௨161௦ ராரா௦0௦வ/வா, ௦ 064/6 90௦0, 

71777 ௮/2 0௨/௫/0௪ (சா.௮க.). 

அதிலோகம் ௪௮22௮7) பெ.(1.) ஒரு மருந்துப் 

பண்டம் (இரச கருப்பூரம்) (வை.மூ.); 

ஒபடர216 ௦74 றாக ௦பரு. 

அதிலேோகமருஞ்சாகம் ௪௦/௦7௮- 

/77௮/ய/4/22/77, பெ.(1.) இதளிய கருப்பூரம்; 

௱யாி௮!6 ௦ரீ ராளபேரு (சா.அக.). 
அதிரோகம்! ௪42927, பெ.(ஈ.) கருக்குநீர் 

(வின்.); ௦5யா10. அதிவகா ௪௦௮94 பெ.(1.) ஒரு மருந்துச் சரக்கு; 

| [8/ம் ௪ட்ாம92 த. அதிரோகம்/ 2 022221 ப0 0௮160 ஈச ௮166, ,42078477 

அதிரோகம்” 207/27.4/77, பெ.(॥.) 7௮௦0) பா (சா.அக.). 

1. எலும்புருக்கி (சய ரோகம்); ௦௦08ப௱ா0. த.வ. அதிவசம், அதிவிடயம். 

2. ஈளை நோய்; 8847௨. 3. தொந்த நோய்; அதிவசம்" ௪௦%௪3877, பெ.(1.) 1 அதிவிடை; 215. 

௦/6 015௨௨56 (சா.அக.). 2. வசம்பு: 54/2௪ 120. 

[5/4 சம்*ரமிர2 5 த. அதிரோகம்/ [94 சர்ச * த. அதிவசம்] 
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அதிவசம்” ௪௦௪3௮, பெ.(॥.) அதிவிடயம் 
பார்க்க; 566 20%7/020-3/௮ (சா.அக.). 

அதிவசம்பு ௪௦௩௪5௮720௦, பெ.(॥.) அதிவகா 

பார்க்க; 866 20242 

அதிவசம்2 அதிவசம்பு, 

அதிவாணாச்சிரமி 201-02/7200/72/77/ 
பெ.(1.) குலக்கேடன்; 006 4/௦ 15 80056 

085165 வா 00815. 

[அதி * வரணம் 4 அச்சிர.மி.] 

[5/0்.௪4த.அதி 5/4 ச்சா அ ச்சிரமி] 

அதிவன்னாச்சிரமி ௪ம்-௦௪772022/247/ 
பெ.(.) அதிவாணாச்சிரமி (சூத. முக்தி. 5, 16.) 

பார்க்க; 566 20%2/7720201:2/77/ 

[அதி - வன்ன அச்சிரமி] 

[5/ட௪10த.அதி.510. ச௮௮772த. அ சீசிரமி.] 

அதிவாசம்! ௪௦4-25௪, பெ.(ஈ.) இறந்த நாட் 
சடங்குக்கு முதல்நாள் மேற்கொள்ளும் 

உண்ணா நோன்பு; 1351௦௱ 16 0ஷூ ஜா௦1௦ப5 

(௦1௦176 42202 0௭௦௫௩. 

[57ம் ௪0425௪ 2 ௬. அதிவாசும்.] 

அதிவாசம்” 201-1:252/7, பெ.(ஈ.) 

திருமணத்துக்கு முன் நிகழ்வாக நிகழ்த்துஞ் 
சடங்குவகை (சீவக. 2363, உரை); 9 

060 வல்௦௫ு/ 0௭௭௦௫ 66௦16 றாா!1806. 

[5/4 ௪௦77/-125௪ 2 த. அகதிவாசம்.] 

அதிவாதநாடி ௮௦%:2௦2-227 பெ.(.) உடம்பில் 

வளி மிகுத்திருப்பதைக் குறிக்கும் நாடி நடை; 
ஐப1521௦ 1ஈ01094 10 600855 ௦7 ஈ௮்ப/வாரு 

ற 6 (ர. 

[அதி - வாதம்) - நாடி... 
[$0். ௪4 - 621225. அதிவாதம் ] 

நாழி நாடி. 

அதிவாதம்! ௪௦-௦௮2௮௯ஈ, பெ.(ஈ.) கடவுள் 
மங்கலஞ் செய்தற்குரிய சடங்கு (சிவதரு. 

சிவஞானதா. 71); ராவு ௦௦08601210 

அதிவிருத்தம் 

சோளா 1௦ ஙா 17௦ றா௨5னா௦% 01 000 

ற வா ா806. 

[6/6. ௪017/10:202 2 த. அதிவாதும்./ 

அதிவாதம்” ௪௦-௦2, பெ.(1.) புனைந்துரை; 
௨900981240, டுடஊ%016. 

[54ம் ௪ப்-/:202 2 த. அதிவாதும்/ 

அதிவாலகன் ௪௦௮௪7௮, பெ.(1.) குழந்தை; 

ரீலாம். 

அதிவாவிகம் ௪௫2௭9௮), பெ.(॥.) சிவப்பு 

மருதோன்றி; [60-1681/60 18081 ஈரி ௫6, 

(௮460//2 50/05 81125 2௮71௫/9 75191௪. 

அதிவிடாகிகம் ௪௦-0/72//9௮7, பெ.(.) 

செம்முளரி; £60 1056. 

அதிவிடை ' ௪௦%7224 பெ.(1.) ஒரு மருந்துச் செடி 

(தைலவ. தைல. 4); 918, 8.8॥4., 40௦714 

[1212700/)71/பார. 

[5/0 ௪௦1/2 2 த. அதிவிடை../ 

அதிவிடை” ௮௦724] பெ.(.) அதிவகா பார்க்க; 
566 20/௮2 

[5/5 ௪1/40/2225 த. அதிவிடை..] 

அதிவியாத்தி ௪௮/41 பெ.(.) அதிவியாப்தி 
(தருக்கசங்.) பார்க்க; 866 ௪2ம் 

[59/6 சமி*ற0ர2 த. அதிவியாத்தி] 

அதிவியாப்தி 201-009: பெ.(ஈ.) 
இலக்கியமல்லாததன் கண்ணும், இலக்கணம் 

சொல்லுங் குற்றம்; (1௦9.) ௮0ற/௦20॥௫ூ/ ௦7 ௮ 

சொ [4௦ 1௦ 1495 ஈ௦1 ॥ஈர்சா060 10 56 

ொரி€0 09 ம, 016 ௦7 (௩௨6 ௬௪௮7. 

[5/4 ௪ர்-ட 200/2 த. அதிவியாப்தி] 

அதிவிருட்டி ௪௦1-பர்ப/ பெ.(.) மிகுபெயல்: 
6006855146 ரவா. "கொள்ளை யதிவிருட்டி 
இங்கும் “(கு.ற்றா. தல. சிவபூசை: 46), 

[5/6். சர்ட் க. அதிவிருட்டி.] 

அதிவிருத்தம் ௪௦1-ஈரய27), பெ.(.) வரம்பு 
மீறுகை (நாநார்த்த.); 11815076258510. 



அதிவீரம் 

[5/ம சப்பச் 2 த. அதினிருத்தம்] 

அதிவீரம் சர, பெ.(॥.) பறங்கிப் 
பாடாணம்; 8 ௱ராள௮! 00150. 

அதிவேகதீபனம் ௪௦41527-215௮7௮77, பெ.(ஈ.) 
யானைப் பசி; 600655/௦ ரபா, 2ப//&. 

அதிறாப்பை ௪௦2௦௦௮ பெ.(1.) பொடுதலை; ௮ 

றி௮ாம், 4௨572 1001170௦7௮. 

அதினாதிபூண்டு ௪௦72224720 பெ.(ஈ.) 
கொடி வேலி; ஜோ 6௮0-1௦7, 2/ப0௪9௦ 

26)//2//0௪. 

அதிசாரம் ௪௦-2௪), பெ.(॥.) அதிசாரம் 
பார்க்க; 566 207-22/4/77. 

[54ம் சர்ச 2 ஐ. அதிசாரம்] 

அதீதப்பிரசவம் ௪௭/2௪-,2-2/7௮.22௮77, பெ.(1.) 
அகாலப்பிரசவம் பார்க்க; 566 ௮4௮/௪-0- 

,2/72.520/2/77. 

[6ம் ௪44240/2-௦௪1/௪ 2: த. அதீதப்பிரசவம்.] 

அதீதம்" ௪௦1௦௮7, பெ.(ஈ.) 1. கடந்தது (சி.சி.1. 57); 
(ஈஷ்ள்பள் ௨5 006, ஞு, 15 ௮6௦76. 

2. அதீதவெடுப்பு (பரத. தாள. 43) பார்க்க; 566 

2௦7022-1-௪21/002ய (1/1ப5.) பர்ஸ் ௦1 (880௮, 

0.7 

[5/7 ௪412: த. அதீதம். 

அதீதம்” ௪௭௦௪), பெ.(.) 1. பொன்; 9010. 

2. எட்டாதது; 1௪1 வரன் 15 ஞூ 16204. 

3. கொன்றை மரம்; 095519 1166. 

[56ம் சற் 2 த. அதீதம்] 

அதீதியம் ௪௦௮7, பெ.(1.) ஆசையின்மை 

(சிந்தா. நி. 143); 258௭௦௨ 01 06858 ௦ 

44றளார். 

[59 சற்ள்ற்ச 2 த... அதிதியம்/ 

அதீதர் ௪௮ பெ.(ஈ.) அறிவர்; 88061105, 

5௮095, 95 ஈலள் 75௨ 0௦௦ 16 14010. 

த.வ. பெற்றியர், சித்தர். 

[5ம் சர்ச த. அதித]... 
அதிதவிடந்திண்டி ௪௦/0௪-1//௮7- ஜ் பெ.(ா.) 

நாகப்பாம்பு; ௨ உறு 6௦05 601116, 

௦௦01௮. 

ட் அதீந்திரியம் 
/அதீதஃபிடம் - தீண்டி] 

[5/.௪//-70க௮த. அதீத விடம்] 

அதீதவெடுப்பு ௪௦772-0-௪22,௦20, பெ.(7.) குரல் 

முன்னும் தாளம் பின்னும் வரும் எடுப்பு வகை; 

(1,/1ப5.) வாஷ் ௦4 27220, 0.4. ர வர்ர ௮ 

800 660/5 60 ௦௨ றாாா௦்0வ! 68௦1 ௦7 

[௨ 1௨2-௦௮6 பாஉ.வடமொழி முன்னொட்டு 

வகை; ் 

/அதீத((5்) - எடுபப்புப/ 
ரீ5$ட் ௪0/22த. அதீதம்] 

அதீதன் ௪4702) பெ.(7.) 1. மண், பெண், பொன் 

என்னும் மூன்றும் கடந்தவன்; ௦௫ ௩7௦ 95 

5பாாச௮௦0 ௮ (௨ (ராஓ௦ 10௮1 15 ஈகர்பாவிடு 

211180114௨ ॥ 1/5 ௫௦10 (.6., பார, 

ஙா வார் முவிரர். 2. அன்பினின்றும் 

விடுவிக்கப்பட்டவன்; ௦6 8/௦ 15 [168560 

1௦ 16 பர் ௦4 //14ஷு௨. 

[5/4 ௪/௪ 2 த. அதீதன்.] 

அதீதாவத்தை சம்சொசக பெ.(ஈ.) 

1. மூலாதாரத்தில் ஆதன் தங்கி அறிவற்ற 
நிலை (அவிச்சை) மாத்திரையில் வயப்படும் 

ஆதனின் ஐந்தாம் நிலை (சி.போ.3. 6. சிற்.); [76 

௮5௦௦ம் - ரிரிரர் கர்சம6 07 116 50ப(. 

[5/% ௪242025722 ஐ... அதிதாகு இறத] 

அதிீந்திரியம் அற்று, பெ.(ஈ.) 

பொறியறிவிற்கெட்டாதது (மச்சபு. பிரமாண்ட. 

17): மல் வர்/௦் (5 ஞு 16 009015௭௭0௨ 

௦7 12 5௨௭55. 



அதீபனம் 192 

[5/0 சர்-பிந்௪ 2? த... அதிந்திரியம்.] 

அதீபனம் ௪௦5௪0௮, பெ.(ஈ.) பசிவேட்கை 
யின்மை (யாழ்ப்.); லார் ௦4 8றன்(6, ௨௩௦ல09. 

[8/. 2-210௮12 2: த. அதிபன்] 

அதீரம் ௪௭௮7, பெ.(ஈ.) ஊக்கமின்மை; பூலா 
௦1 ௦௦பா806. 

[5/6 ௪01௪ 5 க. அதீரம்,] 

அதீனம்' ௪௦௪, பெ.(ஈ.) வயம்; 1ஈரிபனா௦6, 
௦௱ர்ா௦1. “சந்தமுறு பிராணவளி யதீன 
மேயாய் (சூத. எக்கிய, பூ. 4 4). 

[5/4 ௪௦/௪ 2 த. அகீனம்.] 

அதீனம்” ௪௦/௮), பெ.(ஈ.) 1. உரிமை: ராம் ௦7 
0௦58655100. 2. சார்பு; ஜோ. 

[ர் ௪/7 2 த. அதீனம்.] 

அதுட்டவிரணம் ௪3//௪--727௮/77, பெ. (ஈ.) 

சீழ், அரத்தம், சிலை நீர் முதலியன வடிந்தாலும், 
மருத்துவத்துக்கு ஆறும் காயம்; 8 ப௦6 1121 

0௦ப10 168! பார் 11௨௨௱ார் 110௦ப0 

21160060 கர் 080௦5 ௦ ரபர், 51௦௦0 

வ றப5. 

அதும்பை ௪24/779௮1 பெ.(ஈ.) கவிழ்தும்பை; ௮ 
110௧0 இலார். 

அதுலம் ௪௦/௮7, பெ.(ஈ.) 1. ஒப்பற்றது; ஈடு 
இணை இல்லாதது; 1991 ஈர்/௦் 15 யாஉ0பவஎ0. 

'அசங்க பதும்” கைவல்ய, சந்தே. 7275) 
2. ஒரு பேரெண் (வின்.); 8 11௦ப5௮0 

பெர்ரி (௦5. 

[58. ௪//25த. அதுவம்] 

அதுலன் ௪௦/௪ பெ.(ஈ.) ஒப்பற்றவன்; ௦0௦ ௩௦ 
(5 பா6பப5!(60. 'வான்மிசை யதுலள் ” 
(காரு$்சிய0. இரச, 5), 

த.வ. ஒப்பிலி. 

[51. ௪-1ப/22த. அதுலன்.] 

அதுலிதம் ௪௦/8௮, பெ.(ஈ.) அசைவின்மை 
(சிந்தா. நி. 120); 51816 ௦4 ௦௦ 2ம் (251. 

[$/0். 2-/ப//2 2 த. அதுலிதம்] 

அதைரியம் 2-0௮/0/௮/77, பெ.(ஈ.) 

அதோசததோடம் 

மனவுறுதியில்லா தன்மை; 14/81 ௦4 1௦1711100௦, 
பரவிட, பறம ல55. 

/5/4. ௪-2. அதைரியம்.] 

அதோகதி! ௪26-௭௪௦ பெ.(ஈ.) 1. தாழ்நிலை; 1௦0 
51916, 06078060 ௦௦014௦. 2. நிரயம் (பிங்); 
061. 3. நிரய மேழனுளொன்று (பிங்.); 9 ஈவு, 
06 ௦7 &/ப-7727292777, 0.1. 

த.வ. வீழ்நிலை, கீழ்அளறு. 

[அதோ - கதி] 
[5%4. ௮௮19௪5” த. அதோ. ] 

அதோகதி” ௪46௪40 பெ.(ஈ.) கையறுநிலை; 
ப18ா ௮016581655, ௱ர்5ம௮016 நர். 

நீங்களும் போய்விட்டால். ஏற்நிலை 

அதோகதிதான் 

த.வ. அவலம். 

[அதோ - கதி] 
்/$/7். ௪௦7252 த. அதோ. 

அதோகந்தம் ௪௦29௮72௮/7, பெ.(.) நாயுருவி; 

8 ளர், ,&0)7௮ப25 590௨௮. 

அதோங்கம் ௪26/1௪௮/7, பெ.(ஈ.) இடுப்பிற்குக் 
கீழேயுள்ள பகுதி (தைலவ. தைல. 54, உரை); 
0811 014 16 6௦ஸ் 6௮0 1௨ நல. 

[5/0 ௪01922 1௮/12.25:த. அதேோ௱வ்கம்] 

அதோசததோடம் ௪222௪222-202227, பெ.(7.) 
நீரிழிவு நோய் தொடர்பால் தொப்புளின் கீழ் 
காற்று அழுத்துவதனால் மலம் நழுகல், 
வாயுலாதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் 
ஐவகைக் குற்றங்களுள் ஒன்று; ௦06 ௦4 17௦ 



அதோசாணு 

2116011005 ௦07 [உ ௦௦ஙரூ ௱வ%0 நு 

௮௦081௦ ௦7 0௦௩௮5, 921020 1௦00ப௦ ௭௦, 

0ப6€ீ (011௨ 042060 ஜ் வாவா 11௦0 11௦ 

21120119 ௦74 பார்வ 00௮5 ௮ லலாரோ0 

1௦ 16 86௨௦௮ ௦0/0. 

அதோசாணு 2012-2270, பெ.(ஈ.) 

முழங்காலுக்குக் கீழுள்ள பகுதி; 6௨1௦8 16 

(0166. 

அதோசீவிகம் ௪௦௦6-5௮, பெ.(॥.) 

உண்ணாக்கு; 146 பாாப/௪. 

[5/4 ௪௦17௮5 */1/44::த. அதோசிவிகம். /] 

அதோமுகம் 202-/770/(72/77, பெ.(ஈ.) 

1. கீழ்நோக்கிய முகம்; 1௨ 1206 121 10016 

0௦/௩0 . “ஜு்து! முகத்தோ 

டதோமழுகமும் ” (கற்தாகலி. 75]. 2. தலை 

குனிந்து பார்க்கை (சது.); (115/௮) 1௦௦880 

செவ வ ர ள், ௦6 ௦4 14 ஈாபர௭ 

எம்பாஷா, 0.3. 3. தலைகீழான நிலை; 

1௩10 ற௦514௦. அதோ முகமாகி....... 

கொ௱ம்பார் நாலு: மொருவளை " (இரகு. ௪ம்பக. 

47), 4. கடற் கழிமுகம் (பிங்.); ரா௦பர்் ௦2, 

௦௦ாரிபகா௦6 ௦7 உபா மர் 568. 5. கறி 

முன்னை; 8 8], 3௨711650ப/2/712. 

[. நதுதோ-முக.ம்/ 

த.வ. கீழ்முகம், கீழக்காந்தலை. 

[5/2 ௮௦17௮5. அதோ.] 

அதோதரம் 20224/௮/77, பெ.(1.) அடி வயிறு, 176 

200௦0ொரவ 2௦10. 

[அதோ 4 உதரம். 
[9/5 ௪7௪5: த. அதோ; 7, 

அதோதிதம் ௪௦20270௮/7) பெ.(ஈ.) 1. சிவப்பு 

முள்ளுக்கீரை; [60 ஈ௮! நூ இலார், 

கி௱சாவாப்/ப5 50/௦5ப5. 2. செம்முள்ளி; 

௱௱ ஈன ஸ்ட, இவர் அ//௪ 7௦/05 ௮௮5 

௦1/511௮. 

அதோதுவாரம் ௪222-3?  பெ.(॥.) 

அதோங்கம் பார்க்க; 566 200/102/77. 

[5/7 ௪௦227 ஸப்த. அதோதுஉாரம்/ 

193 அதோபிரகன்னாளம் 

அதோ நாபி ௪௭௦-722/ பெ.(॥.) கொப்பூழின் 
கீழ்ப்பாகம்; (84 ௦11௦ 6௮00 116 217/2] 

60/0. 

[$/ம் ௪௦1725 - ரசம்/த. அதோதாபி] 

அதோபக்தம் ௪௦2௦-0௪40, பெ.(॥.) உணவு 
உண்டவுடனே எடுத்துக் கொள்ளும் மருந்து; 8 

0086 ௦4 ஈ௱60(/006 10 06 12/6 பக் வர் 

ராா€35. 

அதோபகாசம் ௪222௪-422௮, பெ.(ா.) 

சேர்க்கை; 56)0வ! ॥1800ப56. 

த.வ. புணர்ச்சி. 

அதோபரம் ௪2௦2௮72777, பெ.(॥.) மலம் கழியும் 

உறுப்பு; 12 805. 

த.வ. எருவாய். 

அதோபாகம் 2070-.027.2/77, பெ.(ஈ.) 

1. அடிப்பக்கம்; 6௦1400. 2. கீழ்ப்பாகம்; 1௦ 

|௦ஙள 0௦௦, 65060விடு ௦4 16 6௦௫: 1௦௦. 

1 ராராண்டத்ததோபாகம் “(ச க௬. கோட. 30 

[்துதோ * பாகம்] 

[5/8.2017222த.அதோ. வகு 2பகு2பாகம். நீ 

அதோபாதம் 202-,0202/77, பெ.(ஈ.) 

1. கீழ்ப்பாதம்; (17௪ 1௦/6 0௦0 ௦4 (6 1௦01. 

2. கீழ்க்கால்; 1/6 10421 011௦ ௦4 (16 160. 

3. சிறு மூளையினிரண்டு கூறுகளையும் 

இணைத்துக் கொண்டிருக்கும் நார்க்கட்டுக் 

களாலாகிய கால்கள் இரண்டிலொன்று; 016 ௦1 

ுஒரிடா௦ப5 கே நூ க்ள் உ ஊாஷ்வற 

5 ௮11௮0160 1௦ 1 மாவா-॥ரவர்0 ரப5. 

[ததோ - பாதம்] 

[59/5 ௮01252 ௬. அதோ] 

பதி 2 பதம் 2 பாதம். 

அதோபாரதோ சவரி 22222272-2052027/7 

பெ.(1.) உடம்பின் அடிப்பாகத்தைக் 

குணப்படுத்தல் அல்லது உறுதிப்படுத்துகை; 

பெரா ௦ உவாரன்சாாற 16 ௦ றவர் ௦7 

[16 ௦௦4. 

அதோபிரகன்னாளம் 222-,0//2-/:2/10742/27/77, 

பெ.(ஈ.) கீழ் உடம்பினின்று நெஞ்சாங்் 

குலைக்குக் கொண்டு போகும் குருதிக்குழாய்; 



அதோமாயை 194 

9 வ 1௦60 நூ 6 /பா௦௦ா ௦4 116 1௦௦ 

௦ு௱ு௦ ॥/80 வாக. ம ஊழ் ராம 1௦ 

ர்ள்ம்வபர் ௦116 ஈர், 0727௦7 1/120212. 

அதோமாயை ௪௦2௦-77௬௮) பெ.(ஈ.) அசுத்த 
மாயை; ரீனா ॥[ப௨0ா, ௦14 வ ஆக. 

[அதோ 4 மாமை] 

[5/4 ௪௦1௪5: த. அதோ..] 

மர2 ம் 2 மாய் 2. மாமை, 

அதோமார்க்கம் ௪௦௦2-1242, பெ.(॥.) 
1. கீழ்நோக்கிய வழி; (11 ற81௦1/௦0ூ/) 

0௦ம் 06250௨00 றா, 85 

ஈர் 806, 140௦பா, ௭4௦. 2. கீழ் நெறியா 

(மார்க்கமா)கிய சடங்கு; ”தாழ்நீததெறி” 
(சி.சி.251, சிவாக்.) (1 ரஊ1191/௦) 16 1854 வா 

ரீ 81206 1 ரா€0்42௦ ௦ ர61010ப5 

ொள்ப்0. 3. நாயுருவி; 9 நிகாம் ஈவா பா, 

&நறோரவாய்௨5 250௫௮. 

த.வ. தாழ்நெறி. 
[5/7. ௮01025 72:9௮ 2த. அதோமார்க்கம்.] 

அதோமுகக்கட்டி ௪26-77ப2-/-௪]1 பெ.(॥.) 

வயிறு அல்லது இடுப்பு முதலிய 
கீழ்ப்பாகங்களிற் பெரிதாயும், கருப்பாயும், 

எழும்பி மிக்க வலியை யுண்டாக்கி, நிமிர 

வொட்டாமற் செய்வதும் பிசுபிசுப்பான நீர் 

வடிவதுமான ஒரு வகைக்கட்டி; 8 18106 

௦1ப6-0010பா60 8050655 80680 ௦0 106 

௨௦ 0 16 080%௦ ௦ 0௨16 ௦7 

6 [பா £60100 ௨0 7200 16 ஐ௮்னார் 

பாஹ்!6 1௦ 51800 0 51% 6௦, 1 ரான(60 ரு 

9 066 - 869160 றவ ௨0 54 150௮06, 

ட்பாட் ௦ 050985 ௮050695. 

த.வ. சுரக்கட்டி. 

/அதோ - மூகம் * கட்டி. 

[5/0். 201725. அதோ..] 

அதோமுகசிரம் ௪2௦71ப072-37௮7, பெ.(ஈ.) 
அதோ முகம், 2 பார்க்க (பரத. பாவ. 76.): 566 
2022-/17ப44/77“. 

[அதோ 4 முகம் - சிரம்.] 

அதோலம்பம்" 

[5/ம்.௪௦1-த.அதோ. 54ம். 5॥252 த..கிரம்] 

அதோமுகவாதம் ௪2277ப9.2-0:225/77, பெ.(.) 
உடம்பினில் கீழ் முகமாக நோக்கும் காற்று 
(வாதம்); 9 0158886 £65ப10 ॥ா 16 0650ம் 

௦ ஈ்ப (வா). 

[அதோ 4 மூகம் 4 பதும். / 

[5/0 201922த.அதோ..5ம. :2/22:த..வாதம்/ 

அதோமுகி ௪௦௦-பர பெ.(॥.) கவிழ் 
பூந்தும்பை வகை (வின்); 9 106/ உஊாபவ! பிலா 

11௦ நு1௦விய/ ௦4 1 10௦0௦௧௱௮. 

[அதோ - முகி] 
[5/0 ௪௦22 க. அதோ. மூகம் 2முகி!] 

அதோமுகியான் ௪271ப:2/), பெ.(1.) ஈற்றா; 
௨௦௦௨1 ௦ல். 

அதேோரமுரரத்தபித்தம் ௪4௦7ப/2-72//4- 
2//2/77, பெ.(11.) உடம்பின் கீழ்ப் பகுதியில் 

சிறுநீர், மலம், மயிர் ஆகியவற்றின் துளைகள் 

வழியாக அரத்தப் போக்கை யுண்டாக்கும் ஒரு 

வகை நோய்; ॥6௱ா௱206 0 01(50210௦ ௦7 

௦1௦௦0 1௦ப0 6 லபா! ௦0௨105 | 16 

1௦/65 9௮1 ௦176 6௦ஞ் 5ப0 85, 176௨ ௩௨01௮, 

[6 பார்ரவரு 0855806, 16 வாப5 ௨01௨ ஈன் 

1௦1/௦1௦5. 

த.வ. குருதிக்கொப்புளம். 

அதோயந்திரம் ௪௦௬௪727௮77, பெ.(1.) கீழ்ப் 

பாகத்திலுள்ள உறுப்பமைவு; 16 1௦௧ ஐகார 
௦1 81 80081௭1ப6. 

[$/6். 2017௪5 0/௮1ர்22த. அதோயற்திறம்] 

அதோரத்தபித்தம் ௪2௦/௪/1/2-௦//4௮77, பெ.(ஈ.) 
எர௬(மல)வாய், பெண் பிறப்புறுப்புத்துளை 
அல்லது சிறுநீர்ப்பை இவற்றினின்று 
வெளிவரும் குருதியொழுக்கு; ௮ 01503106 
௦1௦௦0 1100 16 8ப5, ௮0047 0 106 ப௮டர2. 

(அதோ - ரத்த - பித்தம்] 
[5/4 ௮017-5 172225. அதோரத்தம்.] 

அதோலம்பம்' ௪26/௯ஈஈ௦௮௭7, பெ.(ஈ.) உறக்கம்; 
516௦0. 

[5/0 207௮5௩/௮7ர௪ 5 த. அதோலம்பம்,] 



அதோலம்பம்” 

அதோலம்பம்” ௪௮/௮, பெ.(.) 
செங்குத்தான நிலை (வின்.);081081010பி௮ராநு. 

[6/4 ௮01925 -/௮7742 2 த. அதோலம்பம்/ 

அதோலோகம் ௪௦42-/22௮/77, பெ.(.) கீழுலகம்; 

1௦ வனா 180170. 

[அதோ 4 மோகம்] 

[$/ம ௪௪52. அதோ. ] 

கு.உலகம்:5/2. /0422த. லோகம், 

அதோவசம் ௪22௪2௪7/77, பெ.([.) கருப்பை; 1116 

பய, 2௮2யோ ுப௨ம்௨. 

அதோவதனம் ௪௭2-ஈ௪௭௭7௮7, பெ.(॥.) 

அதோமுகம் பார்க்க; 866 2272-/77474/77. 

[5/4 ௪௦17-5 7020247225. அதோவுதனாம் / 

அதோவாயு ௮௪22-20 பெ.(ஈ.) 1. பரியன்் வளி; 

வர்! ௮-0 ௩1௦ ஒருவரா 16 மரா ௦7 

(9௨ 51002௦. 2. கீழ் நோக்கு(ம்) வளி (வாயு); 

2 கரம் ற858 0ெொறபலா0. 

[$/ம் ௪56/0. அதோவாயு: 7] 

அதோனியாமிகாசத்தி ௪௦229)/277/72-2௪/4) 

பெ.(ஈ.) ஆன்மாக்களுக்குங் கீழாகவுள்ள 

இன்ப நுகாச்சியை விளைவிக்குமாணவ 

மலத்தின் ஆற்றல்; 11௨ ௦1 ௦7 ௮020௮9 (௦6 

௦7 (௨3 ஸரி றக55/05 ௦7 1௨ 50ப) [9 [4)111016] 

௦51௦ ஒங்வூர் உர்வா வாம் 0௨௮5பா25 01 [15 

கமா! சர்்ள் வா௨ ௦௦510௨€0 1௦6 80 

81 ரர் ௦ 8றர்ர்ர்பலி! இர்௦5௦01௫3- 

த.வ. கீழவா. 

அந் ௮, பெ.(ஈ.) அன் எதிர்மறை முன்னொட்டு; 

௮ நாரீ ரவர் ௦௨ 1006 ௦ரீ ௮ 16014௨ 

ஊஊ. 

அந்தக்கண் ௮709-௪0 பெ.(ஈ.) குழிவிழுந்த 

கண்: 5பா/ ௨ 65. 

[அந்தம் - கண். 
[5/4 ௮ச3த. அந்தம்] 

அந்தக்கணம் ௮72௪-4247 பெ.(ஈ.) 

குழந்தைகளுக்கு மூளையில் கனல் ஏறி 

அதனால் உடல் வெதும்பி நாவுலர்ந்து, முகம் 

மஞ்சள் நிறமடைந்து காணுமொரு வகைக் 

195 அந்தக்கேணி 

கணைநோய்; 8 015688 | ரி 8180 

1௦ 76 2716௦0104௦ ௦ல். 115 ௱ன?60 

நூ ஊாக௦244௦, ரோரோ655 ௦04 16 100ப௨6, 

$ூவ17ொ 1806 80 ௦187 3$/ரற1௦றா5 

௦80111511௦ ௦7 72029 71௪567191/0௮. 

அந்தக்கரண சாட்சி ௮709-/-427272-2210) 
பெ.(ஈ.) மனச்சான்று (சாட்சி) (வின்.); 
௦0050180௦6. 

- [ுந்த(ம்)-/கரணம் 4 சாட்சி] 

[5/௩ ச த. அந்த. 5/1. 2275த. 

காட்சி] 

அந்தக்கரணம் ௮77௪-/64௮௮0௮7, பெ.(.) 

உட்கருவி (சி.போ.சிற். 4, 7); ரான 56௮91 0௦7 

1௦ பர், 129 ௮10 401/௦, ௦௦551419௦4 

1௦பா 8506015. மனம், புத்தி, சித்தம், 

அகங்காரம், 

[அந்தம் * கரணம்] 
[8/4 அரச்சர்2த. அந்த. ௧௫ 2 கரணம் 

அந்தக்காரி ௮72௪-/6/447 பெ.(ஈ.) அழகி (வின்.); 

0 ஓ3பர்ரீப நாலா. 

[அந்தம் - காறி] 
[5/4 ௮722 த. அத்த. 

அந்தக்கிருமி ௮:22-/-6ரபரர/ பெ.(1.) உடம்பில் 

நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் ஒரு வகை நோய்; 

௮ 015685 080560 ௫ ங0றக 1ஈ (௨ 6௦0. 

[5/4 ௮-ம் த. அந்தக்கிருமி!] 

அந்தக்கெடு-த்தல் ௮௦/4௪) 4 

செ.குன்றாவி. (..1.) உருக்குலைத்தல்; 1௦ 

ரியா 1௦ படு ௦7 20௨5௦ 0 ௮ ரா 1௦ 

(2௦6 0 01570 பா6. 

[அந்தம் - கெடு-/ 
[5/ம் ௮1022 த. அந்தம் அசர்2௧௫)2கெடு-- ர 

அந்தக்கேணி ௮2-40. பெ.(॥.) 

மறைகிணறு; 11/80 ௫௮), 0௦௩௨௭௦௦0 16/௮1. 

"துற்தக் கேணறியு மெற்திரக் கிணறும் ப் 

(பெருங். உஞ்சைக். 34 3). 

[அந்தம் - கேளி] 
[5ம் ௮7/22 த. அநத. குள் குண கேணி!] 



அந்தகக்கல் 

அந்தகக்கல் ௮70292-/-௮! பெ.(1.) ஒரு தமிழ் 

மருந்துச் சேர்க்கை சரக்கு; 006 ௦4 (௨ ௦6 

பாட் வானு 05 ௦7 ஈ௮ர்பால! ரொ ப05 

௨௮0 018 5ப0518ா௦65 0650110660 ॥ா 1416 

ஊரி ற50/63! ௦௦ ய/8ர. 

அந்தகச்சாரம் ௮70292-2-22/2/77, பெ. (ஈ.) 
சவட்டுப்பு; 5811 றா௦0ப௦௨0 *7௦௱ கார 

ஈறா60௭160 வரம் 5005; 5௮11 லமா80160 
11௦ 1ப/ஊ 5 காள் (வர்ர எலி. 

[அந்தம் - சாரம்] 

[5/07். ௮ அந்தகம். காரம் சாரம்] 

அந்தகசயன் சச்சு, பெ.(£.) 
சிவபெருமான் (வின்.); 5௪7. 

[5/ம. ௮/௪ 2 த. அறந்தகசயன்.] 

அந்தகசன்னி ௮௭௪௪7௪-2௪0/ பெ.(॥.) 

1. மூளைக்கு அதிர்ச்சியை யுண்டாக்கிக் 

கண்ணைக் குருடாக்கும் ஒரு வகை இசிவு; 81 

20௦10ஓ0ு 2446௦0 116 சோலா வற ௮0 

௱வா66ர இ 1085 07 ஸூ. 2.அந்தக 
சன்னி பாதசுரம் பார்க்க; 596 310208- 52/0 

2222-5ப/2/77. 3. நஞ்சினால் ஏற்படும் இசிவு; 
ப வொ்பார 0பே6 1௦ ௮ார58ா(/0வ! 0௦1500. 

[5/0. அரப அசபா/ 2 த. அற்தகசன்ணி.] 

அந்தகசன்னிபாதசுரம் ௮72272-2210்௦.402- 
யன, பெ.(॥.) நடுக்கமாய்க் காய்ச்சல் 

கண்டு, விக்கல், நீர்வேட்கை, சோர்வு, இரைப்பு, 

உப்பசம் முதலிய குணங்களையும் மற்றும் 

தலை நடுக்கம், மறதி, இசிவு முதலிய 
மூளையின் கோளாறுகளையும், இறப்பையு 
முண்டாக்குமொரு காய்ச்சல் நோய்; 8 1 
௦81801611560 ஐ ஈ19 ரா மாக14பா௦ 
100000, 14454, 19௮௦, ௮0 மாஊன்ா0, 
58149, 610, 00பழி160் கரம் (06 8/௦ ௦7 
ய் 6 680, 109 4ப1655, ௦௦ஈரீப/௦ ௦0, 
ரப 810 ௦118ண ௦8ாவ 
ஈவர். 1115 ளா ஓள்ளாஷ்ு 
19191, றர ப5 7௪. 

[அந்தகம் 4 சன்னி-பாதம் 4 சுரம்] 

196 அந்தகன்" 

[5/7 ௮7௮/7 த.அந்தகசன்னி] 

பதி பதம். சள்2சா2சரம். 

அந்தகசன்னிபாதம் ௮72272520.0.20277, 
பெ.(ஈ.) இசிவுநோய் (சன்னிபாத)வகை 

(சீவரட்.); 002௦7 131480 07 2௪7 0.1. 

[அந்தகம் -- சன்ணி - பாதம்] 

[5/0 ௮௮/௪ 1ட/- த. அந்தகசன்ணி] 

பதி. பாதம். 

அந்தகம் ௮2௪9௮, பெ.(॥.) 1. அந்தகசன்னி 
பார்க்க; 866 ௮7௪௪-௪1 2. ஒரு வகை 

செய் (சாலாங்க) நஞ்சு; 8 (80 ௦7 ௮௭586. 

3. ஒரு வகை செய் (அவுபல) நஞ்சு; ௦16 ௦114௦ 

32 பாத ௦74 ஈக1//௨ கா5ா/(0. 4. குருடு; 

௦௨55. 

[5ம் ௮701721422 த... அந்தக்] 

அந்தகரணம் ௮, பெ...) 

1. குருடாக்கல்; 68ப5[ 0 611 8655. 

2. கண்ணைக் குருடாக்கும் நோய்; வா பா 

08ப8॥0 1055 ௦7 ஷ/6-510ம். 

[5/6். ௮721721௪74 1722 2 த. அற்துகரணம்..] 

அந்தகரூபி ௮72௪22-7049/ பெ.(7.) 1. எலி; ஈசுர. 
2. குருடன்; 3 6110 ற௭5௦. 

[5/6 ௮7074௪7007 2 த. அந்தகளூபி] 

அந்தகலை ௮7024௮ பெ.(ஈ.) நிலவின் (சந்திர) 
கலை; 176 11! வா 858110 111௦ ப0* 16 1674 

0௦5111. 

[அந்த - கலை] 
[5/.௮7/2த.அத்த. குல்.2௧ல்2௧௯ (079,] 

அந்தகன்" ௮70292, பெ.(ஈ.) 1. அழிப்போன்; 
0651103/6. “'இராவணாத்தகளை " (திவ். 
போரியுதி 2 3 23. 2. கூற்றுவன் (திவா.); 1879, 
95 90810 06817. 3. மரஞ் செடிகளில் ஒட்டி 
வளரும் பூடுவகை (மலை.); 8060165 ௦7 
கார்ய. 4. வழலை (சவர்க்காரம்) (மூ.அ.); 
5082. 

[5/7. ௮7/2௪ 2 த. அந்தகள்.] 



அந்தகன்” 

அந்தகன்” ௮12992 பெ.(1.) 1. குருடன் (தேவா. 
859. 4); 01110 ௮. 2. ஒரசுரன் (திருவிளை. 
அருச். 16); ஈவா 07 வா 86பாச. 3. ஓர் அரசன் 

(பாகவத. 9, எதுமரபு. 29); ஈ௨ா6 ௦1 9 

0௦50௨0 ௦714 780, 80 ௮௦6510 ௦7 

(ச, 

/$/ு ௮70922 ௪. அற்தக்.] 

அந்தகன்” ௮7229௪ பெ.(ஈ.) 1. வெள்ளாடு; 
0௦2/4. 2. காய்ச்சு வழலை; ௨ 0 ௦7 5814 
௦160 நூ ா20௦௮(60 0௦1/0. 3. காசிச்சாரம்; 

உ௱ர்௱ஊவ! 5811. 4. சீர்பந்த நஞ்சு; ௨ (ம் ௦74 

ர 815௨10. 5. காசு நஞ்சு; 06 ௦1 16 32 

1185 ௦7 றாஒஉ0லா௪0் ௮௭5௨00. 6. திராய்; ௮ 

ஈனா! ௦௨ ௦005151100 ௦7 ௦௦006 ௮0 

50118. 

அந்தகன்கணம் ௮7௦௪727-2௮/ பெ.(॥.) 

குழந்தை நோய் வகை (பாலவா. 511); 9 0156956 

௦1 ள். 

[அந்தகன் - கணம்] 

[51 ௮7/24௪:த.அந்தகள்.] 

கண் கண் 2௧ம். 

அந்தகன்பீடம் ௮722920-0/௪௪ பெ.(.) 

தராமலை (5); ஈா௦பார்வர ஸ்காட 2ா௦ 15 

1௦யா0. 

[அந்தன் 4 பீடம்] 

[5/6 ௮74-422. அந்தகன். / 

புள்பிள்2. பீடு 2ம.ம் 

அந்தகசநியாயம் ௮1/9-/(252-70/2௮/7) பெ.(1.) 

ஒன்றை முற்ற ஆராயாது அதனொரு 
பாகத்தை மட்டும் கண்டு உறுதி செய்யும் நெறி; 

லர ௦ ஒ்றாகறொள வா ஒஒறாகாம் 

ப520 1௦ 02௦16 ௮0 214 ௪௭0 6 

510௦50 ௦௦01ப5/௦ஈ, 25 (ஓ டர் எ7்௦, 

6௮௦1. 12511 00 ௨ பரீர்ஊாலாம் கார் ௦4 16 

௮ஞுலார், 1060 வாாக௦ப5 ௦/5 25 

1௦ கலம் ட ஒஒாலாக் ௯5 (166. 

த.வ. குருடன் கண்ட யானைநெறி. 

[5/4 ௮ளசாழதற லக அந்தக நியாயம்] 

அந்தகோலாங்கூலநியாயம் 

௬. கயம் 2 5ம். 2. 

2702022ப12-/௮/2027 பெ.(1.) சிவ வேறுபாடு 

(பேதம்) இருபத்தைந்தனுளொன்று (காஞ்சிப்பு. 
சிவபுண். 24, தலைக்குறிப்பு); (5௨) 3 

285211௦1௦4 52, 

[$/0். ௮/701744:25ப/௮/7474722/ 

அந்தகாரம்! 2௭௫௪, பெ.(ஈ.) 1. இருள் 
(பிங்.); வோர௱௦55, 01000. 2. அறியாமை, 

மனவிருள்; 1650160106, ஈவார்! கோரா 655. 
மும்மலம் போர்த்த வற்தகாரப் படலவிரள் 
(சச, பரப்] 76). 

[5/௩ ௮72192-42/2 2 த. அந்தகாரம் 

அந்தகாரம்” ௭224௪௪), பெ.(1.) நெல்லி; 
114 0௦௦560 ர, வாய்ப வாம்/0௮. 

[6/5 ௮704-464௪ 2 ஐ. அந்தகாரம். 

அந்தகாரி ௮:௪௯:௮7 பெ.(ஈ.) சிவன் (பிங்.); 

$%20 95 (16 106 04,4702 25பால ௦ 82. 

[5ம் அச த. அந்தகார] 

அந்தகாலம் ௮7௦௪-4௮௮7), பெ.(.) இறப்புறுங் 

காலம்: (16 ௦7 02௧40. "அந்தகால 

மடைவதன் முன்றாம் "(இஃப் பொரியாழ். 4 3, 3) 

த.வ. இறுதிக்காலம். 

[.அந்த(ம] - காலம்// 
[5/% ௮7/22த. அந்த..] 

அந்தகை ௮1௦௪-9௮) பெ.(.) அடிவயிற்றினில் 

வலப்பக்கமாகப் பெருங்குடலின் தொடக்கத்தி 

லுள்ள பை; (6 ௮௭௦௨ 6110 ஐ௦ப௦4 4 ஈர்ர்ன் 

(6 120௦ [[ர்25ரச ௦6௦௦0; ௮ மாவா ௦4 ௮ 

ஈர 56 கர் ௦0௨ ௨0 00௦560 09௨. 

அந்தகோலாங்கூலநியாயம் ௮7240- 

/கர்ரபிகோறஅ:௪/7, பெ.(॥.) பிறிதை நம்பித் 

துன்பமடைதலைக் காட்டும் நெறி; லோ ௦ 

6 ஒரெ லார் 16 ௦௦/75 14ரி, ப560 1௦ 

ொ௦(6 ட் ௱/5160, 85 116 மறற யுர்௦ 

உ 1௦ ரார்ள் (ரா௦பர் ஈரோ ௦ 8 

௦௦95 1வரி, பரப் உ ௱்ககழழாள்ா50, 

(பற 1௦ ௨0௩106 07 ௮ 580௪. 

த.வ. ஆன்வால் அவசல நெறி. 



அந்தகூபம் 

[5/4 னள்௪ * ரச * (ஜப 4 று 2 
க. அந்தகோலாங்கு. லரபோபசம்] 

அந்தகூபம் ௮0௪-6௮7), பெ.(ஈ.) அந்தக்கேணி 
714.) பார்க்க; 866 ௮722-62 

[அந்த - கூபம்] 

[5/4 ௮7/22. அந்த. கூவல்-2கூவம்2 கூபம்] 

அந்தச்சித்திரம் ௮705-௦2-௦௮, பெ.(ஈ.) 
உட்கலகம் (சிவசமவா. 38): 146௮! 150010. 

[54. ௮7/22-பப்/ர்௪ 2 த. அந்தச்சித்திர£ம்] 

அந்தச்சுண்ணம் ௮729-0௦-௦௮, பெ.(ஈ.) 
வழலைச் சுண்ணம், முப்புச் சுண்ணம்: 
ப வாரு) 16௨ ஈர0௨51 666600 
0860 1௦ ௨ ஈட்ற்பா6 ௦7 11௨௦ 5௮116 | 
3 5௮! பெகார்டு. 1115 ௦4160 176 (400 ௦7 

ர 6வ5' . 

[அறீத(ம்) - சுண்ணம்] 
[5/1. ௮2 த. அந்தம். சுள் ௮ சண் 

சுண்ணாம்.] 

அந்தச்சோபம் ௮702-௦-200௮7, பெ.(ஈ.) புளிப்பு: 
5௦பாா€55. 

அந்தசடம் ௪௭௭௪2௪ர௪, பெ.(ஈ.) 1. வயிறு; 
510௮0. 2. அடிவயிறு; ௮00௦0௦. 

[5/0 ௮7/24/2095 த. அந்தசடம்] 

அந்தசெயநீர் ௮௭௦௪-ஒனர், பெ.(ஈ.) 
வழலையுப்பு செயநீர்; (10 வலா) ௮ 10ப10 
ப560 10 80௨9 (பழய 0௦ 895 (04 
பாங்5வ! 50/81 ரர் க 0௦௦ப(௭ா 0௦0 பு 
௦1 லாபி ளவ! 1௦ 0010. 

அந்தத்து” ௮௭2௪0 பெ.(॥.) நிலைமை; £8ஈட 
00/40, ஊக. 'ஏத்தனையந்தச் 
தென்றியம்புபேள் (தெய்வச், 24/2720]. 227]. 

[5/1. ௮7/25/ப 5 ஐ. அந்தத்து,] 

அந்தத்து” ௮௪௪/0) பெ.(ஈ.) 1. மேல்மாடி: 5101 
௦1 ௮ பபர். 2. ஒழுங்கு: மா £6பப௮ர்டு, 
இவற்றை அந்தஸ்கோடுவை” (5). 

[5/0 சா * 50௪ 2த. அந்தத்து,] 

198 அந்தப்புரம் 

அந்தத்துவம் ௮7௭௪/ப0௭), பெ.(ஈ.) குருடு; 
௦10655. 

[5/4 ௮70194௪2 த. அந்தத்துவம்] 

அந்ததமசம் ௮702-/277௪2௮77, பெ.(ஈ.) காரிருள் 
(சிந்தா. நி. 164); நா் 021௦55. 

[5/4 ௮70௪-௧77௪ * ௧. அற்ததமசம்.] 

அந்ததரம் ௮72௪/௮௮77, பெ.(.) சிவனியக் 
கொண்முடிபு (சைவ சித்தாந்தம்) (சி.போ.12, 4, 
பக். 242); 58/௮ 810008௭0௨௮ றர॥௦5௦077/ 

[5/4. ௮7/2-௮/௪ 2 த. அந்ததரம்] 

அந்ததரமிச்ரம் ௮௭2௪2/-௮/ச, பெ.(ஈ.) 
நிரயவகை (சி.போ.பா.2,3,பக்.204): ௮ ௮1. 

[5/1 ௮72/7--/2/2-4/77/22-௧. அந்ததராமிச்ரம்] 

அந்தந்தலை ௮7224௮ பெ.(ஈ.) முடிவும் 
முதலும் (வின்.); 80௦ ௮௭௦ 6௨0/0. 

த.வ. அந்தாதி. 

/அநீத(ம்) - தலைபி 
[5/4 ௮7/52 த. அற்தும்] 

அந்தப்பங்குநியாயம் ௮705-,0-,0/12ப- 
றற பெ.(ஈ.) குருடன் தோள்மேல் 

்.. முடவன் அமர்ந்து வழிப்படுத்துவது போன்ற 
நெறி; ராலர்ற ௦7106 1௨6 ௱வா ௮0 17௨ 510 
ராகம், ப56010 || ப 216 ராபர்பகு வொ 
1௦1 பர்பி! க0ேலார்80௨, 856 1௨ ௭6 ௮, 
ஈ௦பயாட்€0 ௦ஈ 16 500ப10275 ௦74 1௨ 1100 
௭, 15 8161௦ சோக் ரா பாச [1911 நஸு 

அந்தப்பர்வகம் ௮:௦௪-௦-௦௮7௪௮௮7. பெ.(.) 
அகக்கணு (வின்.); (&௱எ(.) ஈசா 1படினா௦51மு 

[5/4 ௮02112 த. அந்தப்பாவகம்.] 
அந்தப்பரம்பரை 70௪-0-0/4/770௮) பெ.(1.) 

குருடரைக் குருடர் பின்பற்றும் நெறி; ாலஸா 
௦7 116 640 16௨019 106 61௭௨. 

[5/4 370744,022/710௮20௧ அந்தப்பராம்பரை.] 
அந்தப்புரம் 4702-0௦-0௭), பெ.(ஈ.) 

் அரசமாதேவியினிருக்கை (திவா.); 0ப௨5 
80௱வார் 1 ௭ “0321 0௨/90, 
2.மகளிருறைவிடம்; 261873. 
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த.வ. உவளகம். 

/அந்த(ம்) - புரம்] 
[8/ம ௮71272 த. அந்த..] 

புர் 2 புரை - உயர்வு. புர் 2 புரம் - உயர்ந்தமனை. 

அந்தப்பூதனா ௮௭௭௪-0-2/2௪௧ பெ.(॥.) 

கோள்களின் ஏவலினால் குழந்தைகளுக்கு 

நோயுண்டாக்குமொரு பெண் பேய்; ௮ 16௮16 

ொள௱ ராாரா0 ௨6௦04 156256 1 செரிோனோ 

பா 116 ரிபனா௦6 04 வெரி இலா. 

[8/5 ௮2 த. அந்த.] 

பூது 2 பூதம் 2 பூதனா - பருத்த பெண் பூதம். 

அந்தபூதனாகிரகதோடம் ௮72220/0272- 

/0௪2-0'227, பெ.(.) குழந்தைகளுக்குக் 

காய்ச்சலுண்டாக்கி அதனால் பாலுண்ணாது, 

வாயால்வயிற்றாலெடுத்தல், கழிச்சல், இருமல் 

அல்லது விக்கல், வீக்கம், குப்புறக் கிடத்தல் 

ஆகிய இக்குணங்களைக் காட்டுமொரு 

வகைக் கோட்குற்றம்; ௮ ௦௦ ப்௦55 11 

ள்ர்ள்ன ரிகா 1560 நே ர்வ, வனாக 

ரரி. வண்டு ஞ்கனார்ரு ௦ ொர்௦6௧, 

௦௦001 ௦ ஈர௦௦ய9, 5 வ/ஈ0 ர் வா 

ஈண்லின ௨ கவல ௦ 106 1806. 

த.வ.- அகட்டுத்துகடம். 

அந்தப்போதிகை ௮72-0-22017௮] பெ.(1.) 

யானையின் பின்னங்காற் சங்கிலி; 21 

1௮5140 ௨ ரராப-௦0 ௦8 வா ஒல். 

[்துந்தம் * போதிகை. 

[5/4 ௮1022. அந்த... 

அந்தமந்தம் 

அந்தமந்தம் 

அந்தம்" ௮72277, பெ.(ஈ.) 1. ஈறு (நாநார்த்த.); 
(918௱.) 5பரர்%. 2. உறுதி (நாநார்த்த.); 

வெரலிாடி 3. அழிவு (நாநார்த்த.); ௨5ப01௦. 
4. உறுப்பு (நாநார்த்த.); ம். 5. அணியம் 

(நாநார்த்த.); ஈ6காா685. 6. இயல்பு 

(நாநார்த்த.); ஈ௮1பா6. 

[8/4 ௮22. அந்தம்] 

அந்தம்” ௮722/77, வி.அ.(௮04.) வரைக்கும்; 85187 

25, பட (௦, (1. "'சேவப்ப நாயக்கர் முதல் 

கரசெயராகவ நாயக்கரந்தம் “(தஞ். சரசு. /, 379). 

[5/4 2 த. அந்தம்] 

அந்தம்” ௮௭22) பெ.(ஈ.) கமுக்கம்; 590160. 

"அந்தக் கோட்டி” (பெருங் உளு. 52 27 

[5/ம் ௮5: த. அந்தம்] 

அந்தம்” 22) பெ.(.) பச்சைக் கருப்பூரம் 

(வை.மூ.); [ஊரி றர. 

[5/4 ௮: த. அந்த.ம்/ 

அந்தம்” ௮7227 பெ.(ஈ.) இருட்டு (நாநார்த்த.)) 

கொள 55. 

[5/5 ௮ா௮௪5த. அந்தம்] 

அந்தம்? ௮7221 பெ.(ஈ.) 1. முடிவு; (ராக, 

வா். 0௦96. அந்தமில் சிறப்பின் “ (தொல். 

பொ. 243). 2. இறப்பு (திவ். பெரியாழ். 4,5,3); 

0௦௮17. 

[5/4 ௮422 த. அந்தம். 

அந்தம்” ௮722௭, பெ.(.) 1. உறுப்பு; 8 098 

௦ர் (06 0௦ஞ். 2. எலும்பின் கடை; 60 

௦1 9௦16. 3. நஞ்சு; 0௦150. 4. நீர்; ௭2. 

5. சோறு; 1௦00, ட௦116௨0 166. 6. பிண்டம்; 

(௦1ப5. 7. தலைச்சன் குழந்தை 

மண்டையோட்டி லிருந்து செய்யப்படுமொரு 

வகை மண்டையோட்டு (அண்ட)ச் சுண்ணம்; ௮ 

௦௮1௪0 0௦௱ற0௦பார் றா6றனா€0 1௦ [௦ 

௮16ப!! ௦71௪ ரா 00. 

[5/ம் ௮42 த. அந்தம் / 

௮722-7௮72), பெ.(॥.) 

1. உறுப்புக்கேடு; 1176 ராவ் ௦ லா 

௦0 0௦ ட௦ஞ் றட 2. செரியாமை; 

[ர092510௦. 



அந்தமுள் 

[அதந்த(ம்) - மந்தம்] 

[5/4. ௮7/22 த. அந்தரம்]. 
அந்தமுள் ௮722-77ப/ பெ.(.) குறிஞ்சா; 9 ௮1, 

௦௱ு (ஈயா 1060௦௮0பலா2, 737/00௦7௮ 

251/7774108. 

அந்தமூசிகம் ௮742-77029௮7, பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகைப் புல்; 8 1480 ௦07 01855, (60௪௦097/0/5 
5617914. 

[5/6 ௮7/21/7002 5 த. அந்தமூசிகம்.] 

அந்தமூசை ௮71௦9-/7705௮) பெ.(ஈ.) ஒரு பக்கம் 
துளைவிட்டு மூடிய ஒரு சிறிய குடுவை (மூசை); 

9 வ! ௦0௨60 ாப௦1016 கரம் ௮ ௦1617 16 

5106. 

[அநீதம் - மூரசை,] 
[5/0. ௮7/22 த. அற்து,] 

அந்தயெரு ௮௭2௪-)7-௮ய, பெ.(॥.) மருத்துவ 

உப்பு; 81/00 074 58114 றா602160 ௦01 ௦4 31405 

௦4 58115 ௦460 'ஈாபறற்ப' பூ 8 560௭1 0௦௦௨55 

கொடு 1௦ 0005, (5 ப56010 ௦பர்0 

21 14805 ௦74 0(569௪595 80 (5 ரர ப860 

1 [ஊரி ஈய. 

அந்தா ௮7227 பெ.(.) 112 எடை (இ.வ.); ஈபாள்௨0 
வவ்்ம் - 112105. 

/£. பாள்202 த. அற்தா்] 

அந்தாக்கதம் ௮10௮-௪௦௮7 பெ.(ஈ.) 
உள்ளடங்கியது (சி.சி.1,21,சிவாக்.); ள் 

15 1100ப060, 5பறறா65660. 

[570். ௮7/21௪/22 த. அந்தாக்கதம் ] 

அந்தாகதசுரம் ௮:௮4௪2௪-8ப27, பெ.(ஈ.) 
உட்காய்ச்சல்; 116௮! 16. 

/அந்தாகத.ம்--சர.ம்.] 

[5/4. ௮717௪/௪2 த... அந்தாகத(ம்).சுல் ௮௪ 
சரம். ] 

அந்தர்குதவளையம் ௮ப௮௪- /2/0//77), 
பெ.(॥.) ௭௬ (மல) வாயிற்குள்ளிருக்கும் 
வளையம்; (1 &௱௭4௦ஈ௫) உள ரா ௦1௮ 
5 ஈப$06 1 11௨ வரப. 

[அந்தா குதம் வளையம், / 

200 அந்தா்தர்பார் 

[5/ம காத. அந்தா] 

குல்5குத்து குத்தம் குதம். வள்ஃவளை- 

வளையம. 

அந்தார்சடரம் ௮2௪-2௪௮, பெ.(.) 
இரைக்குடல்; 1176 8100௮௦. 

[அநீதர் - சடரம்/] 
[5/7 ௮7272 த. அந்தர்./ 

சடம் சடார் சடரம். 

அந்தர்சரீரம் காசாக  பெ.(॥.) 
1. ஆவிவுடல்; 6௦௦நூ ॥ார்காா௦, ரானா 0௦ஸ், 

1௮ 6௦]. 2. உள்ளுறுப்பு (உள்ளிந்திரியம்); 

ர்ா௮! 00௮. 

த.வ. ஆவிமேனி. 

[5/4 ௮72௮22 த. அந்தாசாரீரம்] 

அந்தாசீவி ௮7௦௪-27 பெ.(॥.) ஒர் உயிர் 
பிறிதோருயிரியைப் பற்றுகை; ௮ வாரறாவ - 

0௨188116 பட மாரா 16 6௦ஞ் ௦4 வான்னா 

வரால், ௨7710௦2001. 

த.வ. உயிரேற்றம். 

[5/0 ௮7/7-வ/1/2த. அற்தாசிவி] 

அந்தர்த்தகனம் ௮722/-/-/2727௮/7, பெ.(ஈ.) 
மது நீர் வடிகை; 015141211௦ ௦7 5றார்( ௦7 10ப௦. 

[5/4 ௮7/2:2த. அந்தா] 

தக 5 தகன் * அம்-தகனம். 

அந்தர்த்தானம்! அச்சாக, பெ.(ஈ.) 
மறைகை; 01580068௭௨௭௦6, வாகா. 

'அந்தாத்தானமாய் சேர்ந்து போர் (மச்சடா 
அர. 27. 

[5/4. ௮71270147௪. அந்தாத்தானம்.] 

அந்தர்த்தானம்” ௮௭-2௮, பெ.(ஈ.) 
1. மறைவிடம்; 8 00௦0069160 07 002760 
01806. 2. உள்ளிடம்; றார்/ச46 ஐன். 3. பெண் 
குறி; 116 061வ! ௦7 8172௮6. 

75/01. ௮7751௪47௪2. அர்தரத்தானம், 7 

அந்தர்தர்பார் சா௭ம்சு பெ.(ஈ.) 
முறைதவறி நடக்கும் அலுவலகம் (இ.வ.); 



அந்தாதிருட்டி 

0011௦ 011106 1௦1070 பக5டு (1/-0010ப௦160, 

வோன். 

[5/4 ௮1/22 0. 71ம் த. அந்தாதா்பார்] 

அந்தர்திருட்டி ௮7௦௪--04ய/1 பெ.(.) உண்முக 

நோக்கு; 1௦௦100 ॥ 1௦ 00௫5 ௦ 50], 

ாரா௦506௦4௦0. 

த. உள்நோக்கு. 

[5ம் ௮250௮ 15 த: அற்தாதிருட்ட./ 

அந்தர்ப்பவி-த்தல் ௮72௪/-2-2205 4 செ.கு.வி. 

(1.) உள்ளடங்கியிருத்தல்; 1௦ 66 (8160, 

ஈற்டாவார். “அன்மா பதிபதாாரத்தத்தில் 

அத்து்ப்பவிக்குபொவள் “(சிவப 39) 

த. உள்ளடங்குதல். 

[5/4 ௮-ம/2/௪2 த. அந்தா பவி. 

அந்தரா்ப்பாகம் ௮722௮/-0-022௮7, பெ.(॥.) 

1. உட்பாகம்; 1ஈர்ா௮! 0௦14௦ஈ. 2. மறைவிடம்; 

றார்ஙகர்ஒ றார். 1.௨.6 02/௮! 0௦1௦1. 

[அந்தர் - பாகம்/ 

[5/. ௮ த. அந்தர் பகு 2 பாகம்] 

அந்தர்ப்பூதம் ௭10௭௮௦௦2௮7, பெ.(.) 

உள்ளடங்கினது: [௪1 சர்ர் 1/5 ॥ப0€0. 

[அத்தர்-பூதம்.] 
[8/4 அரற்வம//22 த. அந்தர் பது 2 பூதம். .] 

அந்தர்மலக்கிருமி ௪722:-77௮9-4- 440777 

பெ.(॥.) உடம்பினுள்ளுண்டாகும் கோழை, 

குருதி, கழிமாசு (மலம்), சி றுநீர் ஆகியவற்றில் 

பிறக்கும் நாக்குப் பூச்சி; ஈா॥00-098150 

*௦பா॥ொ 16 றவ, 0௦0௦0, 18085, பர் 6௦. 

[தந்தா 4 மலம் - கிருமி] 

[5/காாத. அந்தர்54ம மா த. அிருமி.]] 

அந்தர்மிருதம் ௮சொ-ரர்பசசா, பெ.(.) 

பிண்டப் பிறப்பு; 0690 ௮111௨ மாம், 514] 0௦1. 

[5/4 அரா ண்த. அந்தாபமிருதம்] 

அந்தர்முகம் ௮ர2-7ப92/, பெ.(.) 

201 

அந்தர்யாகம் 

அந்தர்யாகம் 

1. உண்ணோக்கு; (௦0/0 ॥ஈகளார். 2. ஓக 

நிலையிலொன்று; 9 0051பா6 1ஈ 116 4003 

0௮010௨. ன் 

/அற்தர் - மூகம்] 
[51 ௮ த. அற்தா] 

அந்தாமுகி ௮2-௮1 பெ.(1.) அடங்கிய 

மனமுடையவன், ஒர் ஓகி; ௦06 ௦ 95 

௦௦௦160 /6 ஈாறர், ௨0 8510 ௦7 8 34/00. 

2. உண்ணோக்கமுடையவன்; 06 180௦ 15 

[ங் ௨0௨060 11 1௦014௩ ॥ஈகா05, 8 

51816 ॥ 7008. 

த.வ. உள்நோக்கி. 

[54ம் அயர த. அந்தாறாகி] 

த. மூகம்” 52ம். ரரப/0/ 

அந்தா்முகியோனி ௮௦2௨-ப/:2 பெ.(.) 

பெண்கள் வயிறு முட்ட உண்டபிறகு 

வன்புணர்ச்சி செய்வதனால் வளி மிகுத்து, 

உள்நோக்கிய முகமாகவெழும்பி குறியை 

விரிக்க முடியாதபடி வலியையும், 

பூவொதுங்குவதால், அங்குள்ள எலும்பு, நாடி, 

நரம்பு முதலியவற்றிற்கு வலியையு முண்டாக்கி 

அடிவயிற்றில் சூலையையு முண்டாக்குமொரு 

நோய்; ௮ 450102! 01856956 0081901611560 03 

றவா 1 வரு 081 ௦7 11௨ ளர்க, 0௦6, 

ஈப5065, ற ங 65 எர௦., 11204 1௦ ஊன் 

[௨ 87% ௮0 சொர ஐவ 1 16 ௮௦௭ 

20 1751௦/ 12010 /ப5* ௨௦௦௦ 476 றபம்6, 

15 (பட 1௦ (72 0278௭060 ௦001௦0 ௦7 ஷப 

௮15110 7௦ 1௦12ம் ௦7 [ப06 16160௦ ப156 

வானா (௨ 5௦௮௦ 15 ரிபரி எிர்சா ரா2௮15. 

த.வ. உள்ளெரிச்சல்நோய். 

[54ம் அரபு மாற்கு அந்தாமுகிபோன! ] 

தூ. மூகம்: 525 777ப/001 

௮7௪2-27௮7,  பெ.(ஈ.) 

அந்தரியாகப்பூசை பார்க்க; 566 ௮702/722௪- 

2-02௮. 

[57ம் அரக 22௮2த. அந்தர்யாகம்] 



அந்தாயாமித்துவம் 202 அந்தரகும்பகம் 

அந்தர்யாமித்துவம் ௮ா22-)7௮71//1பம௮7, | அந்தர்வேகசுரம் ௮2௮-274-2ப7௮/77, பெ.(1.) 

பெ.(ஈ.) திருமால் நிலையுளொன்று (அஷ்டாதச. 

தத்வத். 3, 42); லார லகம்0ா ௦7 1 /7ப 25 

பவா றான் ரா 16 பானா ௨0 

9வேளாாா0 ர், 06 0776 777274 

[3/ம்னடு ா்காத. அந்தர்பாமித்துமம்] 

அந்தர்யோகம் ௮704/-)/29௮/, பெ.(ஈ.) சுழுத்தி 
நிலை; 8 81816 071 66 110௦ப0ர் ௦ 

99௭௭8௦14௦0, [யன6€. 

[5/7. ௮1/2 7022. அந்தாயோகம்.] 

அந்தர்யோனி ௮௭2௮-01 பெ.(ஈ.) பெண் 
குறியினுட்புறம்; 16 ஈரல்! ௦1௦ ௦74 12 

வொரவ! ௦4 ௨ரளால/6. 

த.வ. உள்நோனி. 

[5/7. அருமா த. அந்தாயோனி/ 

அந்தர்வதி ௮2௮-௪௦7 பெ.(॥.) சூலுற்றவள் 
(கருப்பிணி); ௨ றாம் நலா. 

க.வ. சூலி. 

அந்தர்வமி ௮72௮-௮7 பெ.(॥.) 1. வளி (வாயு); 

1124ய/206. 2. செரியாமை; 0010651108. 

அந்தாவாகினி ௮72௮-2217 பெ.(1.) கீழாறு; 
81189 வர்ர க காகா. 

அந்தா்வித்திரதி ௮2-௦1/47௪௭1 பெ.(ஈ.) 

பெண்களுக்குண்டாகும் மாதவிடாய் 

தடைபட்டு, அதனால் குருதி கோளாறடைந்து, 

கருப்பையிற் திரண்டு கறுத்த 

கொப்புளங்களாற் சூழப்பட்டு, அழற்சி, வலி, 
காய்ச்சல் ஆகியவற்றை உண்டாக்குமொரு 

தீட்டு (சூதக) நோய்; 9௮ ஈக ப௮| 015695௪ 

வ் வா 06 ௮160 ளா 

௦1 01000 1 1௨ பூட் பபெ௨ 1௦ 15 
5ப0ா65510 014 ஈன பவ! 190, 15 ௱ன!60 

0ுூ 16, 86 ப1௦615 1ஈ 1௨ வராம். 
ரிணாறவ்௦ வா ௦ 1ஈ ட்கவக, ௨1/40 
௦1 &௱ஊ௱௦ா் ௨. 

(5/4. அர ப/ள௪0த. அந்தாவித் திரி] 

எலும்பிற்குள்ளிருக்கும் கொழுப்புப் பொருளை 

(மச்ச) தாதுவைப் பற்றி ஏற்படும் ஒரு வகைக் 

காய்ச்சல்; 2 19/௪ (ப€ 1௦ 1௨ 2116௦1/00 ௦7 

உறவாய் ர 6௨ 0௦௨. 

அந்தா வேதி ௮:2/-01 பெ.(1.) 1. வேள்விச் 
சாலையினுள்ளிடம் (காஞ்சிப்பு. அந்தரு. 22); 

[15106 07 176 8801ரி61வ1 ௦யா0. 2. கங்கை 

யமுனைகட்கு நடுவிலுள்ள பகுதி; 015111௦4 

டுவா 16 மர்்05 ௮ம் வாபா ர்பன5, 

அவர்களை யற்தார்சவேதிென் 
றுடன்்கொணர்வா யென்று” (கோ£யிற்பு. 
இரண, 70. 

[5/4. ௮742740202 த. அற்தாவேதி] 

அந்தரக்கோன் ௮1௦௪/-/620) பெ.(.) 
புல்லூரி; 8 085/6 இலர். 

அந்தரகணம் ௮௦௪௪-௪, பெ.(ஈ.) 
செய்யுட்கணத்தொன்று (திவா.); ஈாள்ர௦௮ 10௦7 

1௦ 14௦ ஙா 8ா0 உரக் (-)), 85 

அரபபரி2ர்ர3ு, ௦0௦05/0260 1அப801010ப5 அர 

6 ள் ௦7 உ 0௦௯௱. 

/அந்தர(0ம) - கணம்] 
[5/5.௮27/2/௪த. அந்தராக்கள்2 களம்? கணம், ர் 

அந்தரகாந்தாரம் ௮702-272௮, பெ.(ஈ.) 
பதினாறுவகைப் பண்களில் மூன்றாவது பண்: 
(14ப5.) ஈரா ஙவாஷ் ௦7 6 ரர் 1௦1௦ ௦7 
[6 வப், ௦06 ௦71 2222-87௮7. 

/அத்தர(ம்) - காந்தாரம்] 
[544. ௮/2. அந்தரம்] 

அந்தரகாமி ௮702௪௪-62௭/ பெ.(1.) வான் 
வழியாய்ச் செல்வது; 1214 ஙா 0௮5865 
௦ ப 6 வா. 

த.வ. வானோடி. 

[5/5 ௮/2 சர். அந்தரகாமி] 

அந்தரகும்பகம் ௮705-2-4ப7ா5௮7௮7 பெ.(1.) 
மூச்சுக் காற்றைக் குடலினுள்ளேயே 
அடக்குதல்; 16 801 ௦4 ஈவா 1௨-ஈர(அ] ஸா 
ற மு உரர்25ஷ5 0 5ப0றா258101 ௦4 டாக௮((. 



அந்தரகெந்தன் 

த.வ. மூச்சடக்கம். 

/அத்தர - கும்பகம்] 
[50 ௮22௧. அந்தரம்) 

கும்பம் 2 கும்பகம் 2 5ம். 6ப1772/7௪. 

அந்தரகெந்தன் ௮2௪௪-67௦2 பெ.(ா.) 
இதளிய நஞ்சு (சூத பாஷாணம்); 8 (ர் ௦7 

எப! 00150. 

அந்தரங்கக்கரப்பான் 272/2/12-/6 

௮/40047 பெ.(1.) ஆண்குறி (கோச) மலரின் 

தோலிற்கடியில் வட்டமாய்ச் சிவந்து 

எரிச்சலோடு காணும் தழும்பு; 8ஈ [25௦ 

ர யாு்௨!ாாஊா5/0 ௦7 16 101250 0௦7 

2 29/5 ஈன! 0 ௭௦05 01 02பிக ஈரம் 

ராகா கா பாரா 521881/0, 

0ாபா11ப5. 

[அந்தரங்கம் கரப்பான். / 

[5/4 ௮/2 - ௫12௮2 த... அந்தரங்கம் / 

அந்தரங்கச்சொறி ௮72/௪/172-0-00/7 

பெ.(.) மேகச் சூட்டினால் ஆண், பெண் 

குறியிடங்களிற் பொறுக்க முடியாத 

நமைச்சலோடு சிறிய வியர்க்குருக்கள் 

போற்காணும் ஒரு வகைச் சொறிசிரங்கு; 9 

ளார் வா 4/56௮5உ ௱௮௭(60 0ு/ 16 

ளார் ௦4 5௱க!! 0௮/6 ற௨0ய65 [21416] 

ார்வா5௦ (ர௦ர்ரற ௦4 17௨ ஐ2ா/(அ15 1" 6௦14 16 

௮16 ௮௦ 027 லி, 15 பல 1௦ 40௨ ஙா 

௨௮ம், 1ப/90. 

த.வ. பாலுறுப்புச்சொறி. 

[அந்தரங்கம் - சொறி] 

[81ம் அச்சா ௮ர25த. அந்தரங்கம் ர] 

சு்கர௮சுறு2 சொறி 

அந்தரங்கத்தானம் ௮702/௮/172-/-120427) 
பெ.(1.) 1. பெண்குறி; 16 றார/ல16 ௦௮1 ௦7 2 

1௮1௨. 2. மறைவான இடம்; ௮ 5௦0 01806. 

3. மனம்; ஈாரா0. 

ரீச் அரா 4 அச * அபக * த: 

அந்தரங்கத்தானம்..] 
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அந்தரங்கத்தியானி ௮722/௮/79௮-/-10:2ற/ 
பெ.(ஈ.) ஆமை (வை.மூ.); 10110156. 

(5/0 ௮7/௮//172017)/27/72. அந்தரங்கத்திபானி] 

அந்தரங்கபரிகரம் ௮722/2/17-0219௮௮77, 
பெ.(ஈ.) மந்தண மற்றும் உண்மைச் சுற்றம் (ஈடு. 

10, 1, ப்ர. அரும்.); 1௮/1/7ப। ராப, 101/௮! 

941210௨116. 

த.வ. அணுக்கச்சுற்றம். 

[8ம் சா காரச் * வப ௮௪ 2 த. 

அந்தரங்கபரிகரம்,/ ் 

அந்தரங்கம் ௮702/௮/174/7) பெ.(ஈ.) 1. மறை 

பொருள், கமுக்கம் (நல். பாரத. உமாம. 307); 

றா1/௮009, 5601603. 2. உள்ளம்; ஈா॥ஈ0. 

"னுக்கு அந்தரங்கத்தில் பாசமுண்டு! 

3. உட்கருத்து; ॥ஈரா௦51 14௦ப91. 

4. நெருங்கிய நட்பு; [ஈரறகர6 ராரஉாகேற. 

இவரும் அந்தரங்க முள்ளாவாகள் (௨.௮, 

த.வ. கமுக்கம். 

[8/4 ௮௪22 த. அந்தரங்கம்] 

அந்தரங்கள் ௮2௮/௮/71௪2 பெ.(॥.) உற்ற 

நண்பன்; 1ஈா௮16 1190. 

[5ம் அளாகாரச க. அந்தரங்கள். 

அந்தரச்சிந்து ௮70/2-0-0/721 பெ.(ஈ.) 

ஒருவகை நஞ்சு (மூ.அ.); 9 ஈரா௫௮! 00/50. 

அந்தரசமி ௮722௪22௮77 பெ.(.) 1 செரியாமை; 

110196511௦. 2. வளி மிகுதியான் வயிறு 

உப்புகை; ॥ஈரி௮14௦ஈ ௦7 1௨ 600515 பேச 1௦ 

வா, 710௮711225. 



அந்தரசரிதர் 

[5/4 அரானா2 த. அந்தரசமி] 

அந்தரசரிதர் ௮2௮௪-௪2 பெ.(ஈ.) 
வான்வழிச் செல்வோர் (பாரத. உலூக. 18); 

50௪ பாவ 6 றவா 1 6 வா. 

[5/. ௮௭௦௮22 த. அந்தரசரிதா்] 

அந்தரசாமி ௮௭2௭௯௪-22ஈ7 பெ.(ஈ.) வான் 
வழியில் செல்வதிலேயே விருப்பமுடையோன்; 
6 எண்௦ 085 வர்ஷ ௨உ௱௭௱(& 10 ற௨580 

ரவா ஈ 16 56௮ 760106. 

அந்தாரசாரி ௮722௪-92௮7 பெ.(ஈ.) வான் வலம் 

வருவோன் (மணிமே. 28, 69): 5பறவ௱்ப௱ 

௦0 ௫௦19 ॥ஈ 6 ௮. 

த.வ. வான்வலசையன், வானுலவி. 

[5/ம். ௮27 2 த. அந்தரசாறி] 

அந்தரசைவம் ௮10௪௪-2௪ற்௮ர), பெ.(ஈ.) ஒரு 
சிவனிய வகை (சைவபேதம்): 581/9 56௦ 
பார்ன் ௫௦105 121 $ங்ற 8௦/0 55 
௦ொொணோடில்60 85 ௱ராலாளர் 1ஈ (ரச வ௦6 
பாங்னா5௨. 

[574. ௮7/2/2 224௪2 ஐ. அந்தரனசைவம்.] 

சிவன் 2 சிவனி௰ம், 

சிவ 2 விசம் 2 54ம். ௪2 ௧. சைய, 

அந்தரஞ்சனம் ௮7௦2-௪27௪ பெ.(1.) கொடி 
மாதுளை; !6௱௦௱ 0140 - 6147ப5 (8௦1 
160104). 

அந்தரட்சி ௮2௯௪7௦; பெ.(1.) உடம்பின் துளை 
வழியாக விட்டு ஆய்வு செய்யும் கருவி; ௮ 
பற் 10 1௨ ஐகான் ௦4 ௮ ௦௦0 
வெறு (ா௦ப0ா 115 ஈகர்பாவ! ௦ப!।6, 
ட்110050006. 

அந்தரட்டிக்குருக்கள் ௮72/௮ //பாயற்/ 
பெ.(ஈ.) நீத்தார் நிகழ்வு (கருமாதி) 
செய்விக்குங் குருக்கள்: 16515 ௩௦ ஒழ ॥ 
ரபா 1165. 

[அந்தரட்டி - குருக்கள்.] 
[5/7 ௪-2 அற்தரன்டி த. அற்கரட்டி... 
குல் 2 குரு - குருக்கள், 
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அந்தரடி-த்தல் ௮702-22, 4 செ.குன்றாவி. 
(1.॥.) தலைகீழாகப் பாய்தல்; 1௦ 4பார 9 
50௭53]. (பா6. 

த.வ. குட்டிக் கரணம் போடுதல், குப்புறப் 
பாய்தல். 

[அந்தர் - அடி] 
[5/7 ௮22 த. அற்தா்.] 

அடி 2 அடி. 
அந்தரத்தர்பார் ௮72௪-/௦௮22: பெ.(ஈ.) 

அந்தர்தர்பார் பார்க்க; 866 ௮722:027்.௪- 

[5/0. ௮1௪ - 0. சம்சு த. அற்தரத்தார்] 

அந்தரத்தாமரை ௮7221௪-1/77௮௮] பெ.(ஈ.) 
குழித்தாமரை, குளிர்தாமரை (ஆகாசத் 
தாமரை) (பதார்த்த. 319); 3 660, 25/௪ 
51/21/0125. 

[அந்தரம் - தாமரை, 
/[5/ம. ௮1125. அந்தரம்] 

அந்தரத்தில்நில்(ற்)-த(ற)ல் ௮722௪4 
14 செ.கு.வி.(4.1.) ஆதரவற்றிருத்தல் (இ.வ.); 1௦ 
௦6 வி01655. 

/அந்தரச்-அத்து-இல்ஃ.நில்-.] 
[5/4 ௮4725. அந்தர(ம்)] 

அத்து - சாரியை. 

அந்தரத்தில்விடு-தல் ௮72௪௪ ப/ஸ்- 18 
செ.குன்றாவி.(.1.) ஏதிலியாக்குதல்; 1௦ 122/௦ 
வ0)255. ன்னை அந்தரத்தில் உரிட்டான்”' 
(௫/௨. 

[அந்தரம்-அத்து-இல்-விடு...] 
[51. ௮௮22 த. அந்தரம் 7 

அந்தரத்தேசரி ௮௭௦௮௪-/௪2௪74 பெ.(ஈ.) 
சிறுபசலை; 8௱8]| 1101௮ ௦பா51816, 
௦1/20 0ப0////0. 

அந்தரதம் ௮2:2௮ பெ.(ஈ.) குடற்புழு; ௮ 
க் ம்உார்வராாஃ. 

[5/0 அஃ த. அந்தரத்] 
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அந்தரதாகம் ௮722:2-/27௮], பெ.(ஈ.) 
1. இறக்குந் தறுவாயில் ஏற்படும் நீர்வேட்கை: 
ரா 86 ரக் 1 க ஸ்ர றஎ5௦. 2. மேக 

வெட்டையின் தொடர்பினால் ஏற்பட்டு 
மிகுதியான நீர் வேட்கையை யுண்டாக்குமொரு 
நோய்; 1*£ஈ86 (ஈர்5ர் வாரவர ரா௦ 16 
0810460 0010144௦॥ 07146 1000ப6, 610. ப(பெ6 

ட பாராஜு 0150109175 95 0120067165 ௭1௦. 

/அந்தர(04) - தாகம்] 
[5/1. ௮72/௪ 2 த. அந்தரம்] 

த௨/ 2 தாவும் 2 தாகம், 

அந்தரதிசை ௮72௮௪-72௮) பெ.(.) கோணத் 
திசை: [ரா ௨01/8162 0௦011 ௦1 1௦ 

௦௦355. 

/அந்தர(ம) - திசை] 
[54ம் ச? த. அந்தரம்/ 

திக்கு 5 திகை 5 திசை. 

அந்தரதுந்துபி ௮:242-2/72//2/ பெ.(.) 

தெய்வவாச்சியம்; ரபா ௦71116 9005. தந்தர 

துந்தா/முதலா மளவில் பேருகொலி(பொப்பபு 

இிருஞான. 92), 

[5/4 ௮0௮2-401/721/ம/2- த. அந்தரதுந்தமி] 

அந்தரதுந்துமி ௮722/௪-/0/7021/77/ பெ.(.) 
தேவமுரசு; 16 சொபா ௦ரீ (6௨ ௦616511௮15. 
அர்ப்பண பல்வியமோ வுந்தரதுந்து மிர்புமே ” 

(தக்கயாகம் 772), 

[$2. ௮7/27/௮40//7017பம2த. ௮.ர்.கு.ர.ம் 

* துற்துமி!]/ 
அந்தரநதி ௮:22/௮-7201 பெ.(.) ஊன் (ஆகாய) 

கங்கை (வரத. பாகவத. சுபத். 18); 17௦ 0612510௮ 

(22/172. 

[8/ம் அரச 72012 ஐ. அந்தரததி!] 

அந்தரநாதன் ௮22௪-௪2௦2, பெ.(.) 
் இந்திரன் (கந்தபு. தெய்வ. 241); 1020, 25 16 

1௦01௦ ஈவா. 

[8ம் அர்சாாசற்2 த. அந்தரநாதன்.] 

அந்தரப்படு-தல் 

-அந்தரபவனி 

அந்தரம் 

௮702/2-0-02020/-, 20 

செ.கு.வி.(3. 1.) பெருந்துன்ப முறுதல்; 1௦ 06 1ஈ 
9691 01511255. “இவள் நோக்காமையிறே 

அந்தரப்பட்டது (ஈடு. 7 7 ப்ர. 
[அதீதர() - படு-.] 
[5 ௮7/௪2 த. அந்தரம்] 

அந்தரப்பல்லியம் ௮72272-2-2-௮௮77, பெ.(1.) 

அந்தரதுந்துமி பார்க்க; 896 ௮722/2///727ப77/ 
'அற்தர.ப்பல்லியங் கறங்க ”(இிருமார. 779), 

/அநீதர[(த்] - பல்லியம்] 
[5/0 12/22 க. அந்தரம்] 

அந்தரப்பிசாசு ௮722/2-0-0/222ப) பெ.(.) 
தகாச்சாவு அடைபவர் பெறும் பேயுருவம்; 

00௦51 ௦4 ௦16 ய/ர்௦ 01/60 ௦ப9/ 5ப/௦106 ௦ 

12106. 

[ அந்தரம்) 4 பிசாசு] 

[5/0 ௮72722 த. அந்தரம்] 

பக்ர் ௮ மீம் 2 மீசம் 2 பிசசு 2 பிசாசு. 

அந்தரபட்பம் ௮719௪:௪-020௮77, பெ.(1.) பலாசு; 
11580 19/2, 3ப122170170052. 

704/24212) பெ.(.) 

வான்வழிப் பயணம் (வின்.); 101101 (1௦ ப0 

௨ ௭. 

/அந்தர(ம்) - பவனி] 
[3/7 ௮௮௮2 த. அந்தரம் / 

அந்தரபுருடன் ௮௦௪௪-0022 பெ. (.) 
ஆன்மா; 116 50. 

த.வ. ஆதன். 

[5ம் ௮சாமமபாக22த.அந்தரபரடன்.] 

அந்தரம் ௮722/௮/77 பெ.(1.) 1. வெளி; ௦02 
50806. 2, உட்பகுதி; 11210 80909. பச 

ரந்தரம் மேய்த்து" (புதிற்றும் ௪0. 3. இருள் 
' (பிங்); 021658. 4. வானம்; 81/0, 1 வானார். 

“அ்தரமம் பாரிடமில்லை "(இவ் திருப்பள்ளி? 2 
த. நடு; |ஈர்சா௱ா௪0516 50806. ம்றோ ரத்தர 
கிசும்ரிஸ்” (சீவக. 8:28.) 6. இடம்: 01206. 
“அந்தரமிதல்லவென (பாரத. ஒன்பதாம் 22) 



அந்தரம்” 

7. இடுப்பு; பல/5(. அந்தர மேற்செம்பட்டோடு” 

(திவ. திருவாய். 7,5,8.). 8. நடு(வு) நிலை; 
|றாவாப்லாடு. 'அந்தரர் தீர்ந்துலகளிக்கு 
நீரினால் தந்தையுங் கொடியன் (க.ம்பரா. 
மந்தரை. 60.. 9. வானுலகம் (பிங்.): (43/௨. 
10. வேறுபாடு; 0448௦6. 'அந்தரம் பாக்கி 
ஊன்ற யவர்க்கிலை (க.ம்பரா. மாச, 775.). 
11. கெடுவிளைவு; ளலா, பா5௦பாளொ௦55 
'விரிகோவண நீத்தார் சொல்லும் அந்தர 
நான மெல்லாம் (தேவா. 74, 10.) 12. கோயில், 
(பிங்); (8௱ழ!6. 13. தீமை; பேரி. என்மனை 
வாழும் பெண்ணால் வந்த குந்தரம்” (கம்பரா. 
௪௦௧௪4 40). 14. கூட்டம் (பிங்.); ௭௦:10. 

[5/4 ௮௪2 த. அந்தரம்] 

அந்தரம்” ௮ பெ.(ஈ.) முடிவு (பிங்.); 
01086. ௭00. 

[5/0 ௮22 த. அந்தரம். ர 

அந்தரம்” ௮௭௪௮, பெ.(ஈ.) 1. புறம்பு 
(நாநார்த்த.); ௦பர5106, ஓர். 2. எல்லை 
(நாநார்த்த.); ॥௱!், 0௦பாக்கரு, 3. அயலானது 
(நாநார்த்த); ஈ௨1900௦௦பா%௦௦0 50௦1௦1. 
4. தனிச்சிறப்பு (நாநார்த்த.); (504௦1௦. 
5- அந்தரான்மா (நாநார்த்த.) பார்க்க: 569 
௮704727772. 6. மறைவு (நாநார்த்த.); ஈர்்0, 
வேகா. 7. துளை (நாநார்த்த.): 1௦16. 
8. குழி (நாநார்த்த); ற். 9. ஆடை (நாநார்த்த.); 
௦௦1. 10. இடைகழி (சம். அக. 445.); 9265680௦ 
1624 10 116 வார்வா௦6௨ ௦17 ௨ 0௦056. 
11. காலநீட்டிப்பு (நாநார்த்த.): 1ஈரஉாம௮] 
12. அவசரம் (நாநார்த்த.); ௦0008810, 11௨. 
13. இடையூறு; (ஈயார். “ுந்தரம் குந்த 
துண்டென (கம்பரா. இந்தனை. 4). 14. மேகம் 
(பொதி. நி.) ௦1௦00. 15. அளவு (பொதி.நி.); 
5180080 ஈா685பா6. ஈமாஊ1! (மா. 

[54 ௮ா/2725 த. அந்தரம். ]] 

அந்தரம்” ௭௮௮௮. பெ.(ஈ.) 1 விருப்பம்; 065176. 
2. புருவத்தினடு; 50206 044/௦ (௦ ௫ூ6- 
௦௦4/6. 3. தனிமை: |௦1ஏ11855. 4. மா றுபாடு; 
8௭0 (சா.அக.). 

206 அந்தரவாசம்” 

[5/ம். அச 2 க. அற்தரம்,] 

அந்தரமத்திமபுத்தி ௮:2௮௪-ஈ1௪///772-2ப்! 
பெ.(॥.) கோள்களின் நித்தியகதியில் 
உண்மைக்கும் மத்திமத்துக்குமுள்ள 
வேறுபாடு; (&54௦ஈ.) 0117௦6 மள்ஙடா 1 
வ 806 ஈப6 0 ௦005 ௦7 ௨௪5. 

[அத்தரமத்திம - புத்தி] 
[5/4.௮7/4/2177௪12த. அறந்தரமத்திமம்) / 

அந்தரமாமூலி ௮7௪௪-௧1 பெ.(ஈ.) 
அந்தரத்தாமரை பார்க்க; 566 ௮7047/௪-ட் 
/22/774/-/(சா.அக.). 

/அந்தர(ம்)-மா மூலி] 
[5/5 ௮72722. அந்தரம்] 

அந்தரர் ௮:2௪:௮7 பெ.(.) 1. தேவர்: 0616511௮16, 
. 5 01/61/6875 1ஈ ஈனா. “அத்தராகோள் 
(அருவாச. 9, 2.). 2. பதினெண்கணத்து 
ளொருவர்; 5 01885 ௦7 06௱19௦05, 95 60 
ஈவா €ப516 50206, 0௦ ௦7 2௪2747- 
/(27174/77, 0.14. 

[5/1 ௮7௮12 2 த. அற்தரா்] 

அந்தரவல்லி ௮7/272-0௮// பெ.(ஈ.) கொல்லங் 
கொவ்வை (மலை.); $0601/96 7 
௦௦௮௦௦81005.” 

[5/4 ௮77௪-0௮ த. அந்தரவல்லி] 

அந்தரவனசம் ௮122-2-027௪2௭௱, பெ.(.) 
கொடிப்பாசிவகை (பச். மூ.); ௨8/8௦ ௱ா௦65. 

அந்தரவனம் ௮722-௦27௮ பெ.(ஈ.) 
மக்களில்லாக் காடு (வின்.): பாார்ஈர௮4(160 
065811. 

த.வ. அத்துவானம். 

[5/8 ச * பாச த. அந்தரவளனம்.] 
அந்தரவாசம்" ௮௭௦௭௪-௦௪௧௪௱, பெ.(ஈ.) 

கொட்டைப்பாசி: 8 60076 ௱க010௮! 
வ (சா.அக.). 

[5/ு ௮ 4 பதி க. அற்தரயாசம்.] 

அந்தரவாசம்” ௮72272-ட22௪௱. பெ.(ஈ.) 
வான்வெளியில் இயங்குகை: ஊரா 1ஈ ௦ 
381வ! (601015 (சா.அக.). 
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[5/6 ௮ - 2222 த. அற்தரவாசம்.] 

அந்தரவாசி ௮௪௮௪-௬241 பெ.(॥.) வானில் 

வலம்வருவோன்; 9 8படவாஈப௱வா 6வா0 

௦49 ॥ஈ 16 ௮91வ! 160105. (சா. அக.) 

[5/0 ௮7/2 4 25/72 த. அந்தரவாசி] 

அந்தரவாண்டு ௪22௪-௮720) பெ.(ஈ.) 
குறித்த நாளெல்லைகட்கு இடைப்பட்ட காலம் 

(வின்.); 111௨ 011௦0 ௦7 46 பஸ் அரு 1ய௦ 
0 02165 (சா.அக.). | 

/அந்தர(ம்) - ஆண்டு] 
[5/5 ௮ 2 அந்தரம் / 

அந்தரவாயு ௮௪௪-ஈ௮/0) பெ.(ஈ.) 1. குடல் 
(வாயு) வளி; 095 ௦ா வா 6 ரார்6ே5பாஃ5; 

1|291ப1௦1௦௦. 2. வளியினால் உண்டாகும் 

குடலிறக்கம்; 16 025081 ௦14 116 00/26 1௦0 

115 ॥௦௱ாவ! ற௦51110, 88 8 ர65பிர் ௦7 11௪ 

08௮0௨0 ௦000111005 ௦7 ஙஷூப ॥ ர (6 

9512, *ப2(ப௨. 3. வான்வெளியில் உள்ள 

காற்று; 241௦80௫116 லா. 4. இடுப்பிலேற்பட்ட 

(வாயு) வளிநோய்; ॥/0-ஐ வ 0ப6 1௦ ௩0 ॥ஈ 07௨ 

ஷூ9$ (சா.அக.). 

[5/7 ௮ - பறுப2 த. அற்தரலாயப 

அந்தரவாயுக்கிரகணி ௮722--௮/-/ 
724271 பெ.(11.) குடலில் தங்கிய வளியினால் 

உண்டவுடன் வயிறிரைந்து கழிச்சலாகி 

நீர்வேட்கை, தளர்ச்சி, விலாவிசிவு, விக்கல் 

முதலிய குணங்களை உண்டாக்கும் நாட்படு 

வயிற்றோட்டம்; ௮ 10 ௦014 ௦/௦ வா௦௦௮ 

பாவ5௦1811560 ௫ ஈபாாடிார ஈ0156 ஈ 16 

51008௦ வா் றபா0, 15, 181/0ப௦, 

508581௦01௦ ஐவ ௦ 1௨ 51025, ॥/00௦0பள் 

610. [50061௦ 085 லார 16௨ ராரே ௦5 

(141ப5) 80 000பாத 5001 ௮712 ௦௨/5, 

[ /ச1ப/2் /2777/7௦௦௪ (சா..அக.). 

[8/7 ௮ - பது பாப? த. 

அத்தரவாயுச்கிரகணி] 

அந்தரவிகூசனம் ௮72/2-0774/2277௮/, பெ.(1.) 
வயிற்றிரைச்சல்; [ப௱ம்ாடு ௦7 1௦ 6௦:௮5 

(சா.அக.). 

அந்தரவிருத்தி 

அந்தரவிட்டை ௮௪-4௮ பெ...) 
குடலிலிறங்கி நிற்கும் கழிமாசு (மலம்); 12602! 

௮ ரா உ ரார்2 6௦ 85 00008560 1௦ 

வெளி தள்ளு மலம் 0150121060 12065 (சா. 

அக.) 
/அத்தர(ம்) - விட்டை] 
[5/0 ௮/௪ 2 த... அந்தரம்] 

அந்தரவித்திரதி ௮2௮௪-4722 பெ.(1.) 
உடம்பினுள்ளுறுப்புகளிற் காணுங் கழலைக் 
கட்டி; 9 *பா௦ப 66 21860 050955 ஈ 14 

ரா ௦00218 ௦1 16 ௦௦ஞ் (சா.அக.). 

[55௩ ௮1/21/0201. அற்தரவித்திரதி/ 

அந்தரவிதனம் ௮722/2-1/027௮/77, பெ.(1.) ஒரு 
கண்ணோய்; ௮1 36-01/56256 (சா.அக.). 

[5ம் ௮1/2--0/207௮74 2 த. அறந்தரவிதனாம்/ 

அந்தரவிருத்தி ௮:௦௮௪-பர்ப/ பெ.(.) 1. குடல் 

பருத்தல்; ௨/210௭1( ௦7 0161801810 ௦7 14௦ 

ட௦ெஓ15. 2. குடல் தன்னிடத்தை விட்டு நழுவி 

அடிவயிற்றிற் குள்ளிறங்காமல் ஆண்குறிக்கு 
மேற் பருத்துக் தோற்றுகை; 16 0180/800ொள! 

௦7 0௦0௨15 கா் நாபா ௦ 8ஊவ[ 0 

2006௮1௮0௦௦ 20௦௦௩௨ ௦ ௨/5 கள 1ஈஸ 

௮/6 101 25560 0ப/(௦ 4௦ பர 6 ராரபாவ! 

வ, ॥ஈாஜமா16௦1 ஈனா/௨. 3. உடம்பின் 

உட்புறத்திலிருந்து பருமனாதல்; 81/10 

“ஊவா ரார்னாவிரு. 4. இடுப்புப்பருத்தல்; 

ஊண் ௦7 1௨ பகர் வாம் 0பர்(௦௦1(5. 

5. வளியினால் பல நிலைகளில் வளர்ச்சியுற்று, 

சிறுகுடல் அழற்சியையும், விதைப்பையில் 

பெருக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் குடலண்ட 

வளர்ச்சிநோய்; ௨ £பற1பாஓ 09ப5௦௨௦0 ௫ ௨ 

ஈப50165 0௩ 162 0௦௧௮5, பர ஷு வா 

161110 5006 ற௦1/0 ௦1 1௨ 1௨505 

650906 ௦02105 021 (௦ ஒவ, ௮15௮௨௦ 

12 16௨ ௨0002212௨0 ௦0114௦ 07 ஷப ரா 

[2 ॥/20 720/0 (சா.அக.). 

[5ம் ௮7/௮ பா0010/ 2 த. அந்தரவி௫ுத்தி/ 



அந்தரவினியோகம் 

அந்தரவினியோகம் ௮/2/2-0/ற:27௮/7, 

பெ.(1.) வரிவகை (5.1.1. (, 136.); 8௨12௨ 

[5ர். ௮7/2 பாரற2922த. அறர்தரவிணி 

யோகம். / 

அந்தரவீச்சு ௮௭22௪௭4௦௦0, பெ.(ஈ.) 
பெரும்பொய் (இ.வ); ௦பர்2060ப5 நரா. 

[அரந்தர(ர்) 4 வீச்சு] 
/5/0். ௮7222 த. அறந்தரம்,] 

அந்தரவீச்சுக்காரன் ௮102721/2௦0-/-/(2௪ . 
பெ.(1॥.) ஏமாற்று(மோச)க்காரன் (வின்.); 

13 பினார் லா, சொல். 

[அதந்தராம்) - வீச்சுக்காரன்..] 

[5$7. ௮22 த. அந்தரம்] 

அந்தரவுலகம் ௮0௮/2-0-ப/29௮, பெ.(ா.) 

வானுலகம்; 8/80௨. “அுறந்தரவுலகத் 

துமராகோமாசள் (பெருங், உஞ்சைக். 37; 96. 

[அந்தரம் 4 உலகம்] 

[5/4 ௮௮/௪: த. அந்தரம்] 

உலம் 2 உலகம், 

அந்தர வேட்டணசவ்வு ௮7௪௪-622௪ 
௮௮1/0, பெ.(॥.) வயிற்றின் உட்பகுதியைச் 

சூழ்ந்துள்ள நீரடங்கிய இரட்டைச் சவ்வுப் பை: 

உப (சா.அக.). 

அந்தராஞ்சம் அாணசரசா, பெ.(ஈ.) 
தோளிற்கும் நெஞ்சிற்கும் இடையேயுள்ள கூறு; 
ம் வ 0116 0௦ஞ் ஸ்வ 16 80௦ 

2௮0 16 68௦ (சா.அக.). 

[5/6 ௮27522 த. அந்தராஞ்சம்,] 

அந்தராத்மா 704/-2477.2 பெ.(ஈ.)1. பரவாதன் 

(பரமான்மா); 1104௮1119 50ப!. 2. மனம் (இ.வ); 
பிபி 

[5/7 அ * சீராகி? த. அந்தராத்மா] 

அந்தராபத்தம் ௫௦௮௪-௦௪0௮, பெ.(ஈ.) 
உணவிற்கிடையே கொள்ளுமருந்து; 8 
601006 188 ககா 14௦ றா௨௮15 
(சா.அ௧.). 
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அந்தராபதியை ௮2௮2-220௮) பெ.(ஈ.) 

கருவுற்றவள்; 8 603௮1 ௩௦௱௮ (சா.௮க.). 

த.வ. சூலி. 

அந்தராபவச்சத்துவம் ௮70௪72-0212-0- 
2௮/1ப/1/2/77, பெ.(ஈ.) இறப்பிற்கும் 

மீள்பிறப்பிற்கும் இடைப்படு காலத்தில் 

ஆதனுக்கேற்படு நிலைமை; 1116 50ப। 1ஈ (15 

ஒ4818௭௦௨ 6௦௩௦8 068247 ௮0 ரமா 

(சா. அ௧.). 

[5/7 ௮7/472ம்/20:2-5௮11/2 2 க. அந்தராபவச் 

சத்துவம். ] 

அந்தராயப்பாட்டம் ௮1023:௪-௦-02//௮77, 

பெ.(.) பணமாகத் தண்டும் வரிவகை (1. 1/1. 

2 1070.); 0௪12411265 ௦௦1/6௦1௨0 1 ௦854. 

[அந்தா - ஆமார் * பாட்டம்] 

[8ம் ௮: த.அந்தா.] 

ஆய் 2 ஆயம்; பாடு 2 பாட்டம். 

அந்தராயம் ௮:௪௯௯/௮/7), பெ.(1.) 1. இடையூறு 

(சூடா.); 0௦518016, ॥௱ா0 ஊர். 2. (லொக.) 

எண் குற்றங்களுள் இடையூ நியற்றுவது; 
௦௦ 817ப01ப6 [வா௪, ௦06 ௦4 ௮27-7௮7, 0.1. 

3. உள்வரும்படி; (5.!.1.1॥, 121) ஈார்ாலி ாவாப6 

25 ௦01 81806. 

[அத்தர் - ஆயம்] 
[5/7 ௮7/௪2 த. அந்தா] 

அந்தராயாமதனுத்தம்பவாதம் ௮௦௭2- 
]/23/772-12/7ப1/2/77.4.2-0,702/77, பெ.(ஈ.) 

உடம்பினுள்ள வளி (வாயு) கடுமை (பிரகோப) 

மடைந்து, விரல்கள், புறங்கால்கள், வயிறு, 
மார்பு, இதயம், தொண்டை ஆகிய இவற்றை 

உடம்பிலுள்ள என்புக்கட்டுகள் உள்ளுக் 
கிழுக்க உடம்பு சுருங்கி முன்னம் குனிந்து 

உள்ளாக வளைந்து குறுகுவதனாலேற்படும் 
ஒர் ஊதைநோய்; ௨ 0156856 பெ6ீ (0 (௦ 
80போப810 ௦7 16 ஒன்வாஒு ௨20௨0 
1/2: (066 100௦) (ஈ 1௨ ௨௦1௦75 ௦4 16 
119615, 1151௨205, ௮0௦௦, 0254, லார் 
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௮17௦21 ௮0ம் 10௦10 ௮5 ॥ஈ 146 10௦4] 

|சார்5, கா ரக 0௦ஙூ 66௦௦௦5 

௦௦11201௨20 3௮10 5௭05 10௩0 ராரா 

200 பர ௮ பேோஙர்பா6 01 116 ரானா பா 

(சா.அக.). 

அந்தராளம் ௮72௮2௮/7, பெ.(.) 1. இடைப்பட்ட 

யிடம்; ரார்ாறாஒய/௪16 50806. 2. திசைநாற் 
கோணம் (பிங்.): ார்னாா60/216 ற௦ர்5 ௦7 17௮ 

௦௦௱0855. 3. அந்தராளமண்டபம் பார்க்க; 

566 ௮702/2/9-/172702.02/77. 

த.வ. இடைமண்டபம். 

[5/7 னா 2 த. அற்தராளம்.] 

அந்தராளமண்டபம் ௮72௮,௪-/77௮/70௪9௮/77, 
பெ.(ஈ.) கருவறையை அடுத்த மண்டபம் 

(1.14. ஈ. 270.) வார்ஃீர்வாட்ள 1௦ ௨ 
5௮௦ப௨ரு 07 2 5001 ரிவா 1௨06. 

த.வ. கருவறை மண்டபம், முகமண்டபம். 

[அத்தராளா[ம்) - பாண்டபம்.] 

[5/ு் ன த. அற்தரானமம்)/ 

அந்தராளன் ௮71972௪௦ பெ.(.) உயர்குல 

தந்தைக்கும் இழிகுலத் தாய்க்கும் 
பிறந்தபிள்ளை (திவா.); 500 ௦4 ௮1 பழ6ா௦௨௧1௦ 

(7ப//0/77) 121721 ௮10 |௦/ன ௦951௨ ரறா௦்௭. 

ர5/ம் ௮௮222 த. அற்தராசான்.] 

அந்தரான்மா ௮72௯௧2774 பெ.(.) 1. கடவுள் 
(விவேக. சூடா. 152.); 9௦0, 85 (ராவார். 

2. நான்கு வாக்குக்களோடும் கூடி வலம்வரும் 

உயிர் (சி. போ. பா. 6, 2, பக். 317.); (5அ777.) 

5௦ப| ன 14 [5 2550019760 சரம் 16 1௦பா 

4440, 

[அந்தர் - அசன்மா.] 

[5/ம் ௮2 த. அந்தா] 

அந்தரி'-த்தல் ௮, 4 செ.கு.வி.(3.!.) 
1. தனித்திருத்தல் (வின்.); (௦ ௦௦ 1௦110, 
5011௮௫, பாஷ்: 2. உதவியற்றிருத்தல் (வின்.); 
(௦ 6 ர்ர்ா0ி/658, ௮0/65. 3. மாறுதல்; 1௦ 
பொ, (௦ 6௨ 11௦௦5/518ார். 'அிதி யநீதரிக்க 

அந்தரிலம்பம் 

வொழுதி” (திருநாற். 82). 4. கழித்தலா 
லுண்டாகும் வேறுபாடு அறிதல் (வின்.); 1௦ 1110 

[6 01724௨௭1௦௦ பன்னா 14௦ பெபலார்!/25. 

ர5/மு் ௮/2 த. அந்தரி] 

அந்தரி” ௮72௮1 பெ.(ஈ.) 1. மலைமகள் (பிங்.); 

ங். 2. கூளித்தலைவியாகிய கரிய பாலை 

நிலத் தெய்வம், காளி (பிங்.); 2/2. 

[5/ு ௮௮௪2 த. அந்தரி] 

அந்தரிட்சம் ௮72௮72௮477, பெ.(ஈ.) 1. வானம்; 
21௦50௨. 2. நற்பேறு; ॥68ய/9. 

'அத்தறிட்சஞ் செல . . . கனல் புகுங் 

கிலைக்கல்லது (செ. பத். 4, 252] 

[5ம் அப்வ 2: த. அந்தரிட்சம்] 

அந்தரிந்திரியம் ௮729-7010: பெ.(॥.) 
உட்கருவி (அந்தக்கரணம்) (பிரபோத. 39, 30.); 

ஈன 5621 0710 பரம், 122 ௮0 40114௦. 

[6/5 ௮7 - ர்ர்ற்ச 2 த. அந்தரிந்திரியாம்] 

அந்தரிப்பு ௮7220), பெ.(1.) வழி (கதி)யின்மை 

(வின்.); 161012581௨55 

[5/1 ௮2 த. அந்தர் 2 அந்தரிப்பு] 
அந்தரியாகப்பூசை ௮72௦-:222-,04/2௮) 

பெ.(1॥.) மானசபூசை; (5௪௫௮ு.) றாவ! 

வ. அறைந்தை மூரத்திசோக்கி 
லந்தரியாக பூசை" (ரரானபூசா. 74), 

த.வ. மனப்பூசனை.. 

[அந்தரியாகம் 4 பச. ] 

[5ம் னா 27௮2 த. அந்தரியாகம்/ 

அந்தரியாகம் ௮சற்க2? பெ.(.) 
மனவழிபாடு (சி. சி. 9, 10.); ஈர்! ௦, 

௦௦0. *௦ 2௮27-2277. 

[5/ம் ௮/7 4 சரச 2 த... அந்தரியாகம்/ 

அந்தரியாமி ௮௮/௮7 பெ.(1.) கடவுள் 
(வேதா. சூ. 41.); 9௦0, 85 மளா வாசா! 

(௨ பாஙனா5௦ வா 000 1. 

[5/௩ ௮ * ரர் 2 த. அறந்தறியாமி]/ 

அந்தரிலம்பம் ௮72௧-772௮, பெ.(॥.) 
கூர்க்கோணங்கள் கொண்ட முக்கோணம் 

(வின்.); 30ப12-௮10160 11௮016. 
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[5/1. ௮௪5 * /எாம்க 2 த. அந்தரிலம்பம்] 

அந்தரிலயம் சொல,  பெ.(ஈ.) 
உயிர்ப்படக்கம் (துரியா தீதம்) (சிந்தா. நி. 165.); 

(ஈரி) 5 1லா5௦னா0ொ் ரிரீிஸ் 5ரசர்ட ௦7 (௦ 

5௦. 

[56% ௮7/25 4 ௮/௪ 2 த. அற்தரிலயம்./ 

அந்தரீபம் அசாவா, பெ.(.) தீவம் (சிந்தா. நி. 
162.); (௮0. 

[5/ம் ராச - த. அந்தாபம்.] 

அந்தரீயம் சர்ச, பெ.(ஈ.) அரையிற் 
கட்டும் வேட்டி (272.); 51 01௦44, 0181. ர். 

புவ. 

[5. அுற்ச 2 த. அற்தரியம்,] 

அந்தருவேதி ௮7220221 பெ.(1.) வேள்விச் 
சாலையினுள்ளிடம் (காஞ்சிப்பு. அந்தரு. 22.); 

115106 ௦14 6 890ொ17ி01௮। ௦பா0. 

[5/1 ௮774 5072 த. அந்தருவேதி ] 

அந்தரேணம் ௮71௦22741௮) பெ.(1.) நடுவிடம் ; 
இடைப்பட்டயிடம் (சிந்தா. நி. 7164; 

ர்சாரா 601276 50206. 

[$/ம். ௮7/7௪ 2 த. அந்தரேம்] 

அந்தவருணி ௮22-27பற) பெ.(ஈ.) சிறு 
நெருஞ்சில்; 8 1௦7 ப்ர ௮1ப5 
[965115 (சா.அக.). 

அந்தன்" ௮72, பெ.(.) 1. கூற்றுவன் (தேவா. 
978,5); 18௧. 2. காரி (சனி) (திவா.); 594பாஈ. 

[5/. ௮1122 த. அந்தன்] 

அந்தன்” ௮7/2, பெ.(.) 1. குருடன்: 10 ரானா. 
அறீதா் கரமூற்ற தடியன்றி யறிவார்” 

(திருவாத. ப. புத்தரை, 79), 2. அறிவிலான்; 
1௦01, 1900ஈலார ஈலா. “கூடற்பெருமான் 
செந்தாள் விடுத்துறை யுந்தாகள் (கல்லா. 72). 

[5/6 ௮௮7௮ 2: த. அந்தன்..] 

அந்தாச் ௮122௦ பெ.(ஈ.) மதிப்பு (8.6 வூார6ர6. 

த.வ. மதிப்பீடு. 

[0. சகச 2 த. அந்தாச்.] 

அந்தாச்கட்டு-தல் ௭௭2௦-/௪]/0-, செ. 

210 அந்தாதி” 

குன்றாவி. (1...) மதிப்பிடுதல் (0.6.); ௦ 

681101216. 

/அந்தாச் - கட்டு-.] 

0. ௮14222 த. அற்தாச்.[ 

அந்தாச்பட்டி ௮722௦2-0௮114 - பெ.(॥.) 
அறுவடைக்குமுன் கணக்கிடப்பெறும் பயிரின் 
விலைமதிப்பு (௩.1. ஷயா 04 16 ப௮/ப 

௦4 9 8100 0௦0ற. 

த.வ. மதிப்பீட்டுப்பட்டி, கண்டுமுதல்பட்டி. 

/(. ௮10222 த. அற்தாச்.] 

அந்தாசி ௮22௮1 பெ.(.) 1 நஞ்சற்ற பாம்பு; 9 
1௦1-001800௦ப5 81௮/6. 2. ஒருவகை மீன்; 8 
(ராம் ௦7154. 

அந்தாதி! ௮௭2௦1 பெ.(ஈ.) 1 அந்தாதித்தொடை 
(காரிகை. உறுப். 17) பார்க்க; 866 ௮7224 
22௮! 2. ஒரு சிற்றிலக்கியம்; 0௦௭ 1ஈ நர் 
(6 1854 1642, ஷரி௮016 ௦7 1௦0 ௦74 16 1251 

| ா௦ ௦7 ௦16 51829 15 1வொர்௦வ! மாரின் 16 115 

191161, ஷி/2116௨ ௦ 1௦01 ௦4 176௨ 60006௨0110 

51௮29, 16 560ப£௦6 0௨9 1201 ௦ 

டவ 6 18571 ௮௦ 16 ரி5ர் கர்காசக ௦7 

(1௨ ற௦௨௱ 85 வவ. 'அற்தாரதிமோலிட் 
டறினித்தேன் (கிவ். இயற், நான்; 1, 

த.வ. ஈறுதொடங்கி, கடைமுதல்பா. 

[அநீதம் - ஆதி!] 
/5. ௮7/௪ * ௪௭/2 த. அந்தாதி] 

அந்தாதி”-த்தல் ௮12201 4. செ. கு. வி. (.) 
முடிவிலும் முதற்கண்ணும் வருதல்; 1௦ 1௦1108 

(6 £ப/65 ௦01 ௮722௦4 ''தடிமடச்கா 
யுநீதாகித்து மாறல); 2577 உர... 

[அநீதம் - ஆதி] 
/[57/4. ௮702 த. அந்தம்] 

அந்தாதி” ௮௪௪௭1 பெ.(ஈ.) 1. முதலும் முடிவும்; 

80 8ம் ஊர். 2. தலைமுதல் 

அடிவரையுள்ள உறுப்பு; 16 [105 11௦ 620 
(௦ 1௦௦1. உருக்கோதை போிச்கந்தாதிையத் 
தட்டில் (குலோத். கோ. 727], 

/அந்தம் - ஆதி] 



அந்தாதித்தொடை 

[5/ம ௮7/22 த. அந்தம்] 

அந்தாதித்தொடை ௮7222//024) பெ.(.) 

அடிதோறும் இறுதிக்கணின்ற சீரும் அசையும் 

எழுத்தும் மற்றையடிக்கு முதலாவதாக வரத் 

தொடுப்பது (இலக். வி. 725.); (0ா௦5.) 

௦௦0௦௮4821௦ 1ஈ வா்/௦் 06 100, வூரிஎ1௦ 

௦116 ௮116 80 ௦7௮ 06 01 48086 ௦௨0415 

(6 லம் 16. 

[தந்தம் - ஆதி - தொடை] 

[5ம் னா த. அந்தம்] 

அந்தாதியாக ௮72௪-27) வி.எ.(௮03.) 

இடைவிடாமல்; 1414௦1 [ஈரஊா௱ா[5510. 

“அநாதிகாலம் அந்தாதியாக ஸம்சமரித்துப் 

போந்த கடி யேனுக்கு (ரஹஸ்ய; 7929). 

[அந்தம் - ஆதி * ஆக... 
[54 அர 2 த. அந்தம்.] 

அந்தாதியுவமை ௮72224)-ப௮௮) பெ.(ஈ.) 

இறுதிச் சொல்லையே மடக்கி ஆதியாகக் 

கொண்டு, உவமை பெறக் கூறும் அணி 

(மாறனலங். 10, உரை.); (1௨(.) 8 ர9பா6 ௦் 

506௦௦0 1ஈ வர்ர 1௪ (881 ௫00 012116 (5 

[2065160 21 17௨ ஒரு 07 6 ஈலம் 06 

230 1௮0 16 ப/1/2/772772/7. 

[அந்தம் - ஆதி * உவமை] 

[8ம் ௮2 த. அந்தம்] 

௨2 உவ2 உறு 2 உற 

அந்தாரப்பனை ௮125௪-0-0௮0௮) பெ. (ஈ.) 

தொட்டிப் பனை; 8 560165 ௦1 ஐவி௱$ாவ 

(சா.அக.). 

அந்தாலசி 2௪௪3) பெ.(ஈ.) முகம் விடாக் 

கட்டி; 9 0௦1! ௦ ௮050685 ுர்/0் 0065 1௦ 185 

௦௦; ௧ மபர் 6௦4 ௦ 850655 (சா.அக.). 

அந்திகா ஏகி பெ.(ா.) அந்திகை பார்க்க; 
566 ௮719௮2 

[51ம் ௮௦௮௪2 த. அற்திகா..]. 

அந்திகாசிரயம் ௮௮/௮7) பெ.(ஈ.) 

நிலத்திணை (சிந்தா. நி. 162.); இலார் ௨௮௭௦ 

௦ 1௦/௦ ௨016 ௦0/௨௦. 

அந்தியக்கிரியை 

[5/1 ௮௪ 4 2-2 த. அந்திகாசிரயம்] 

அந்திகிருதன் அச்சு பெ.(॥.) 

குருடனாக்கப் பட்டவன்; ௦6 8௦ 15 

121102760 6/0 (சா.அக.). 

[5/0 அரச 4 (0722 த. அற்திகிருதன்.] 

அந்திகை ௮௮9௮] பெ.(1.) 1 கண்ணோய்; 9 

0186986 07 16 ரூ6. 2. குருடு; 400௦55 

(சா.அக.). 

[5/ம ௮7௦1௮௪ 2 த.அற்திகை../ 

அந்திபந்தி சாசட்றகாளி பெ.(॥.) கும்பகம்; 

5பழ0ா255100 074 மாளி (சா.௮௧க.). 

அந்திபூதம் ௮704289௮7), பெ.(1.) குருடாதல்; 

௦6௦௦0 040 (சா.அக.). 

அந்திபூதன் /701,2/02/7, பெ.(॥.) 

குருடனானவன்; ௦16 44௦ 185 06௦௦௨௦ மரா 

(சா.அக.). 

அந்திமக்கிரியை ௮ாசர்7௮0ற/௮) பெ.(ஈ.) 

இறந்தவர்க்குச் செய்யும் இறுதிச் சடங்கு; 

[பா 1125. 

[5/ம் எர்ச - /ற்௪2 த. அற்திமக்கிறியை: ]/ 

அந்திமக்காலம் ௮7077௪-6-4௮477), பெ.(.) 

இறப்புவேளை (ஸ்ரீவசன. 1, 69.); 1௮51 

௱ணாள(6, 0௦56 07 1116. 

[்துந்தியகம் - காலம்] 

[5/ம் அச த. அற்திமம்./ 

அந்திமதசை அாள்ச-/௭2௮) பெ.(ஈ.) 

அந்திமக்காலம் பார்க்க; 569 ௮7417௪- 

2/2/77. 

அந்திமம் ௮ர247௮7, பெ.(.) (ஒருவருடைய 

வாணாளின்) இறுதிக்காலம்; (01 ௦௨% 1119 

5081) ௨0, 1851 025௦. 

[51 அரச 2 த. அந்திமம்] 

அந்தியக்கிரியை ௮7ப/2-4-/00/௮ பெ.(॥.) 

இறந்தவர்க்குச் செய்யும் சடங்கு; [பாவ 

[ர165. 

[5/4 ற்கு * ஸ்ற்ச 2 த. அந்தியக்கிரிமைப 



அந்தியகமனம் 

அந்தியகமனம் சாஷ்௪-/௭7727௮77) பெ.(ஈ.) 

இறப்பு; நேரா, 9௦40 10 116 8ா0 ௦7 76 

(சா.அக.). 

அந்தியகாபிம் ௮7ந௮-420/77 பெ.(1.) 1. முடிவு 
காலம்; 16 1881 0811௦0 ௦7 |176. 2. சாகுங்காலம்; 

[6 1851 ராவார் றா௨௦௦60100 06917 

(சா.அக.). 

அந்தியசன் சாஷ்_௪2௪ர, பெ.(1.) புலையன்; 1௮ 

07 11௨ 10௨51 08516. அற்தியசா் வண்ணார் 
முகலோர் மனை” (சைவச, பொது. 24,2.). 

[51/0. ௮௪/௪ 2 த. அறந்தியசன்.] 

அந்தியத்துகசுரம் ௮ாஸ்2//ப92-2ப/௮/7, 
பெ.(॥.) சாகுங் காலத்துக் காணுமொரு 

கொடுங் காய்ச்சல்; 9 5826 நற ௦7 12/2 

[2 ழா2௦6௨065 0291 (சா.அக.). 

அந்தியதீபம் சகாஞ்சம்,  பெ.(ஈ.) 
கடைநிலைவிளக்கு என்னும் அணி; (1(.) (6 
119பா€ 01 5ழ6௨௦% (0௦ 86 சர்க் 
(1/0. 

[அந்திய - தீபம்] 
[5/1. ௮ரற்௭5 த. அற்தியம்] 

கு. தீயார் 25/0. பற௪: க. தீபம், 

அந்தியபரணி எஞ்௪-௦௮:23 பெ.(ஈ.) ஒரு 
ஆயுள்வேத மூலிகை; 5 ற181ஈர் ௦4 1 
(88௨ 08ப5 ப8$6ம் 11 ஷூபாப0௮ 
(சா.அக.). 

அந்தியம்" ௮௪7, பெ.(ஈ.) 1. இறப்பு; 91. 
2. இறக்குங் காலம்; 16 851 961௦0 ௨௦௨௦10 
௨௮14, 11௨ ௱௱ா் ௦7 (சர. 3. ஒரு பூடு; ௮ 
இலார் நூரனாப5 (9ப5) [7251201175 

௱பா/5 (சா.அக.). 

[5/1 ௮ற்22 த. அந்தியம்] 

அந்தியம்” அஞ், பெ.(ஈ.) ஒரு பேரெண் (பிங்); 
6 ஈபாம் எ 1000 மியா. 

[5/4 ௮ற்௪ 2 த. அற்தியம்] 

அந்தியமட்டும் ௮௬௮77௮/7ப77, பெ.(ஈ.) சாகும் 
வரை: 111 17௨ 46 ௦4 06௭4 (சா.அக.). 

212 அந்திரகாசம் 

[அந்திய 4 மட்டும்] 

[$/0. ௮௪2 த. அறந்தியம்.] 

அந்தியவோடாலிகாகிரகம் ௮70௮- 
(/272/72-9//292/77, பெ.(1.) எட்டாம் நாளில் 

எட்டாம் மாதத்தில் அல்லது எட்டாம் ஆண்டில் 

தாயை அல்லது குழந்தையைத் தாக்குமொரு 

வகை கோளின் விளைவால் வரும் குற்றம்; 9 
௦௫/௦ பெ்ல515 ॥ா ௮ சொரி உறா 
ட்டு ரானா ௦16 81 
ஜெ ரி 02146ரு, 15 பே6 1௦ 176 ரிபவா௦6 

௦8 ஊரி இவா் ௦8160 ' எரு௮' (சா. அக... 

அந்தியேட்டி அம்ச பெ...) நீத்தார் 
நிகழ்வுகள்; |14. 27(61-0௦7௨௱௦1/65 ௨00/620 1௦ 

பா ௮! 465 0௦560ப(65. 

[ட் ாற்ச * 7/2 த. அந்தியேட்டி] 

அந்தியேட்டிக்குருக்கள் 2270]//5///6- 
8 ப/ப/4௮7 பெ.(.) நீத்தார் நிகழ்வு (கருமாதி) 

செய்விக்குங் குருக்கள்; 016515 ௧௦ வற 

பான ௮! 65. 

[அறந்திய்பட்டி - குருக்கள்..] 
[5/ம். அறச் * 2 த. அறீதியபோட்டி..] 

குரு”குருகீகள். அந்தாட்டிக்குருக்கள் பார்க்க. 

அந்திரக்கண்மணி ௮72௪-/6/௪77௮7/டெ.(.) 

நீலமணி (மூ.அ.); 580016. 

[அதந்திர - கண்மனரி!] 

[5/1 ௮7/4722 த. அற்திர.] 

அந்திரக்கொடிச்சி ௮/௪-/௦22071 பெ.(ா.) 
கந்தகம் (மூ.அ.); 8ப10பா. 

அந்திரகாசம் சாம்ாச-622௪௭, பெ.(ஈ.) 
வானத்தில் நிலவு உதிக்கும் போது, கண் 
புகைச்சல் நீங்கியும், மற்றக் காலத்தில் கண் 
சிவந்து பார்ப்பதற்கு அச்சமாயும், 
நாட்பட்டால் காரிருளையுங் கொடுக்கும் 
ஒரு வகைக் கண்ணோய்: 9 0/56286 ௦7 
6 நூ 1 மார் 1௪ பர்கா 15 01227 
௦61016 ௱௦௦!190% பர் கொர் 874 ௦14 
பாஉ5, 15 & 00001110ஈ 1ஈ வர்ர்௦் 106 
081161 5665 661187 1 ௨ 0050பா6 (19/4 
8 1ஈ டார் 5பா-(94, //20௧௮௮/௦0/௪ 

(சா..அக.). 



அ ந்திரகிராணி 

[தந்திர - காசம்] 

[5/0 ௮1௪ * த. அறந்திறம்: ஆந்திர. 

கால் 5 கசா 2 காய் 2 காசும் 

அந்திரகிராணி ௮722-72) பெ.(1.) குடற் 

கோளாறினால் ஏற்படும் நாட்படு செரியாமை 

(கிராணி)க் கழிச்சல்; 8 ௦/௦ கொர்௦68 

ப 1௦ம்ாவ! (500675 (சா.அக.). 

[5/4 அம்ச - சஎ2ை/2 த. அந்திரகிராணா] 

அந்திரசுரம் ௮௭௪-4பா௮), பெ.(.) குடலில் 

வீக்கம் கண்டு அதனிமித்த முண்டாகுமொரு 

வகைக் கடுங்காய்ச்சல்; ௨ 50/8௨ 06௦ ௦4 

13/9 21௮01௮7560 0 ௦18 ௦2925 ௦4 

0௦1௮ ஈர்511 வ! 625105, 100/2 ௦ 

[2/2 72/௦7 (சா.அக.). 

[அந்திர - சுரம்] 
[5/ம னர்ச2 த. அற்திரம்/ 

சுல் 5 கார 5 சுரம். 

அந்திரட்டி ௮727௪/2 பெ.(॥.) சாக்காடெய்தினா 

ரொருவர்தம் முப்பத்தொன்றாம் நாள் 

செய்யப்படும் சடங்கு; 1பாஊஅ 16 றாராா௨0 

௦ா (ட [ப்ட் ரக ஷே 

[5/0 அந் ஒத. அந்திரட்ட..] 

அந்திரட்டை அர்ச் பெ.(॥.) ௦. ௦ர் 

அந்தியேஷ்டி (இ.வ.). 
[ட் அற்ச* 2 த. அத்திரட்டை..] 

அந்திரதாபிதம் ௮7௭௪-290௮, பெ.(॥.) 

குடலின் அழற்சி; 1ஈரிஉ௱௱க1௦0 ௦7 (4௦ 

1151-5, வ (சா.அ௮௧க.). 

[5/7 அம் * 5௪0/௮ த.அறீதிரதாபிநம், / 

அந்திரபுரீ தரம் அ்்2-2ப70௮/2/77, பெ.(1.) சிறு 

குடலுக்கும், பெருங்குடலுக்கும் காணுமொரு 

அழற்சி; 1ஈரி'வா௱ா௭11/௦ ௦7 18 5௱௮॥ 

1125 வாம் ௦7 11௨ ௦௦1௦, &/ர270-0௦/715 

(சா.அக.). 

அந்திரம் ௮2), பெ. (ஈ.) 1. குடல்; 1ஈர951085; 

டுவ5. 2. இரைப்பை யொழிந்த மற்றக் குடல் 

அந்திரவர்த்தமன் 

முதலானவை; 1176 00௮15 80 116 ௦14 
200௦௱42! 15௦௨ 6200601110 14௦ 

51௦5௦1. 3. சிறு குடல்; 8௮] 125115 

(சா.அக.). 

[6/0 அரச 2 த. அற்திரம்./ 

அந்திரமயம் ௮7242-/77௮//௮77, பெ.(.) குடலை 

உள்ளடக்கியது; ௦௦15151119 01 ஊரவ]5 

(சா.அக.). 

[5/4 னர்௪ * ௪2 த... அந்திரமயம்/ 

அந்திரமுட்டிவாயு ௮724௮-/77ப/ஈஸய) பெ.(ா.) 

குடல் முட்டி வளி; ௮ 1ஈர்95௮! ௦௦ம் பே 

(௦ 11௨ 021060 ௦௦014௦ ௦4 '6ஆ0/ 1ஈ 16 

3511 (சா.அக.). 

[அத்திர((ம)-மூட்டிரவாயுப 

[6/ம் அரள த.அறந்திர: 5/1. 62/0 த.வரயு: / 

அந்திரருகம் ௮:௭4௪-/ப9௮7, பெ.(ா.) குடல் 

இறக்கம் (வாதம்); ௮ 9/௨ ௦௦1௮10 ௨ 1௦௦0 

௦4 (உரம் 06, 2127006162 (சா.அக.). 

அந்திரலோகிதம் ௮74/2-/09/02/7, பெ.(1.) 

சிறுபொடுதலை; 8 5௮! 0260௭ ௦ர் 16 

5ற6௦15 ௦4 பொடுதலை, 1/6105/7௮ [70ய/77௦7௮ 

(சா.அக.). 

அந்திரவசனம் ௮7ப௪-௦௪3௪0௮07, பெ.(1.) 

பச்சையான கொட்டைப்பாக்கு (மூ.அ.); [21 

21௨௦8- பர். 

அந்திரவர்த்தமன் ௮70/72-1௪717௮777௪0) பெ.(1.) 

குடல் வளர்ச்சி (விருத்தி); ௨/௮ ௦ு௱ளடு 

றவு 85 ஈபற1பா6 (சா.அக.). 



அந்திரவாதம் 214 

[5. ப்ச் - பபச 2 த. அந்திர 

வா்த்தமன்.] 

அந்திரவாதம் அள்்௪-22௮77, பெ.(ஈ.) 
1. பெருங்குடலில் பற்பல வளி (வாயுக்கள்) 
சேர்ந்து வயிறு பருத்து வலியுண்டாகி, உப்பல், 
சிறுநீர், கழிமாசு (மல மூத்திர)க் கட்டு, கக்கல் 
(வாந்தி), நெஞ்சுவலி முதலிய குணங்களை 

யுண்டாக்கும் நோய்; 3 0156886 ௦01 (6 ௦௦10 
வா் நே ர வொராக55 ௦7 000௮5, றவ, 

646100 ௦4 16 ஸ்ொளா, ஈஞ்னாப்0ா ௦7 

139065 800 பார்ர6, ௦0, ௦0251 நிர ௪1௦., 

15 0பே6 1௦ 16 800௦ ப௱ப!21௦1 ௦7 2565 ற 1௦ 

டர் ல5. 2. குடல் நரம்பிற் காணும் வலி; 

யாப 0 176 ॥ார்651106, டார்சாவ/0ய7 

(சா.அக.). 

[5/1 ௮2 * 2:22 த. அற்திரவாதும்,] 

அந்திரவாயு அள்௪-6ஆய, பெ.(.) குடல் வளி 
(வாயு); 11ரிஸ்பிவா் ஈலர்பா6 ௦7 16 ர் 65, 

ரிவ்ப/ாு (சா.அக.). 

[5/7. சார்ச் * பப? த. அறந்திரவாயு..] 

அந்திரவாயுசூலை ௮772-657௮! பெ.(.) 

குடலில் வளி (வாயி) சேருவதனால் ஏற்படும் 

குத்தல் நோய்; வ ௮0ப16ீ 264௦1௮! ஐ24 0பெ௦ 

1௦ 16 8௦0 பி் ௦7 095, 1 ர்வ! ௦௦1௦ 

(சா.ஆஇக.). 

[அற்திரவாயு - குலை, 
[5/01. அரச * பனு: த. அற்திரவாறபி 

சல் 5 சூல் 5 ரூலை, 

அந்திரவிரணம் ௮72௮-2௮, பெ.(ஈ.) 
1. சிறுகுடலிற் காணுமோர் புண் (விரண) நோய்; 
9 ॥ாரிகஉ௱௱க!(0ஈ ௦1 116௨ பபெ௦ய்வ பற. 
பி ப௦0௨1/5. 2. சிறுகுடற் புண்; ப1௦67 ௦7 17 
பெ௦வேப௱, 96214௦ ப/௦ன. 3. குடற்புண்: 
பில2140ஈ ௦14 1௨ ார்650 65, 1276/009/5 
(சா... 

[5/4 ௮70௪ * பாசாச 2 த. அற்திரவிரணம்..] 

அந்திரவிருத்தி' ௮722-ப7ய/81 பெ.(ஈ.) 1. குடல் 
கவுட்டியின் வழியால் பிடுக்கிற்குள் 

இறங்காமலே ஆண்குறித் தண்டிற்கு மேற் 

அந்து 

பாகமாகக் காணும் வீக்கம் அல்லது புடைப்பு; 

இன்ப 01௨05 மர்ம றே வறறகொவா௦6 

௦4 வரப ப$ ௮0௦௧௦ 146 066, ரம்பட் 

025000 111௦ப97 ௨ ர௦ா [ர் 16 

50101ப௱; ௨ ரர் ௮5 1௦1 025560 பப(6 

மார் 116 மாரி௦6, /00010/௦ ௨/௮. 

2. ஊதையினால் சிறுகுடல் வலுக்குறைந்து 
கவுட்டியின் வழியாய்க் கீழிறங்கிக் காற்றுப்பை 
போற் பருத்துக் காணும் நோய்; 8 015695௦ 

க்ர்ள் ௨0௦0 ௦6 ஊர் கள்ர்ள் 

(5 025850 000/0 10ப௦04 16௨ 0௦ (0 9ய்வி 

வோ!) 06068005 11௦ 16 5001பா ௮0 

டனீனெொஃ 5001 11/66 ௮ ராரி௮460 ௮ 18004, 

/9ப/7௮//௮77/2 (01601) (சா.அக.). 

த.வ. அடிக்குடும்பி. 

[5ம் ௮ர்௪ 4 10019/ 2 ௬. அந்திவிருக்கி] 

அந்திரவிருத்தி? ்ச-பர்பர் பெ.(ஈ.) 
அந்திரவர்த்தமன் பார்க்க; 566 ௮70/2- 
(/,2/7/4/772/7 (சா.அக.). 

[5/0 ௮702 * ர0077/2 த. அற்திரவிருத்தி!] 

அந்திரன் அர்சர பெ.(॥.) தேவன்; 0௦0. 

“அந்திரனை யாரூரி லம்மான் யன்னை 

(கேவா. 723, 4... 

[5/. ௭/௭ 2 த. அந்திரன்.] 

அந்திரி ௯௭7 பெ.(ஈ.) 1. மலைமகள்; 2சு௩௪0/ 
2. கொற்றவை; /4ச் 

[5/8 ௮1௮72 க. அற்திரி] 

அந்திரவிருட்சம் ௮7242-௦70/2௮77. பெ.(ா.) 
தில்லை மரம்; 8 116௦, 710 ய/18/7 5/27087 
19615 ஈபி6, 6)0002027/2 08௨ ப/௪1௮ 

(சா.அக.). 

[5/1 ௮72-152 2 த. அற்திவிருட்சம்] 

அந்திவீருகம் காண்பன பெ.(ஈ.) சிறு 
முள்ளங்கி; ௫/௮|| [20157, 2/ப௨ா6௨2 ௮ப/2 

(சா.அக.). 

அந்து ௮௯0, பெ.(ஈ.) கணுக்கால் வளை (பாத 
கிண்கிணி) (நாநார்த்து.); உரல். 

[5/1 ௮70/2 த. அந்தப] 



அந்துகம் 

அந்துகம் ௮774/77, பெ.(1.) யானைத் தொடரி 

(3) வாவா 1௦ வா வஹேகார6 160. 

[5ம் ௮70/௪ 2 த. அற்துகம்/ 

அந்துதிம் ௮72/7, பெ.(ஈ.) வாகை மரம்; 9 

(26, ,4020/2 5//5592 (சா.அக.). 

அந்துப்போதிகை ௮70/-0-0002172) பெ.(1.) 

யானையின் பின்காற் தொடரி (சங்கிலி) 

கட்டுங் குறுந்தறி; 512106 10 185120 116 

ஈரம் 160 ௦ல் ௦7 எ வஷர்கார். “அடுகணி 

றந்தப் போதிகை பரிந்து "(சீவக. 79:37) 

[அத்து - போதி. ] 

[5/ம் ௮/- த.அந்தப 

அந்துவாசம் ௮72:22௮/77, பெ.(.) கொட்டைப் 

பாசி (வை.ூ); ௮ (8608 ௦7 ௦55. 

அந்தூல்பல்லக்கு ௮720,2௮/௮440) பெ.(॥.) 

பல்லக்கு வகை (த௯$ிண. இந். சரித். 444); 8 

1௦௦7 றல௮லாபபாா. 

[.அந்தரல் - பல்லக்கு..] 

[9/% 272/2 2: த. அற்தூல்..] 

பல் 25 பலைக்கு. 

அந்தேசம் ௮7222௮/77, பெ.(ஈ.) வழி (கதி)யின்மை 

(யாழ்ப்.); ஒல் வாரு, ரா௨எ1 கமல. 

அந்தேசாதிகம் ௮722-௪9௮2, பெ.(॥.) 

தேற்றா (விதை) மரம்; 14/21 02௮70 ஈப( 186, 

5/0/7705 0௦11௦//ப/7 (சா.அக.). 

அந்தேசாதிம் ௮1௦2-2௪27, பெ.(॥.) அந்தே 

சாதிகம் பார்க்க; 566 /702-520192/77 

(சா.அக.). 

அந்தேசாலம் ௮௭2௪2௮௮7), பெ.(ஈ.) தேற்றா 

மரம் (பச். மூ.); ௦௮0 ஈப[ 1766. 

அந்தேசோலிகம் ௮742-20/947/77, பெ.(.) சிறு 

எழுத்தாணிப் பூடு; 8 இலா வரம் ரி065 பூட் 

2 5/௨ 0 50/16 லார், வாசா!25 

௮௮1177 ௨1௦59 (சா..அக.). ர 

அந்தோட்டம் ௮722௭7, பெ.(॥.) 7. இதழி 

லுண்டாகும் புண்; ௮ 506 0 (6 [0 0ப௦ ௦ 

அந்நியம் 

176 0/56856, 95 | ஈ 1ரப5ர், ட ௪௦/)005/5. 

2. இதழ் வெடிப்பு; ௮ 090% ௦ 1188பா6ீ ॥ஈ 16 

12 (சா.அக.). 

அந்நகத்தி ௮7௪9௮1/4 பெ.(.) வயிற்றுளைவு; ௮ 

11 1 வார் (6 810015 ௦௦5151 சொரி ௦7 

1௦௦9 ௮ ௱ப௦ப5, 8000008160 411 

றா ௦711௦ 6௦/௮5, 75௨11207 (சா..அக.). 

அந்நகே௱டகன் ௮77௪-602௮, பெ.(.) 

கதிரவன்; 1176 8பா. (சா. அக.). 

அந்நபேதி ௮7௪-220 பெ.(॥.) அன்னபேதி 

பார்க்க: 866 2/7/72-4207 

[5/4 ௮ரச - 55072 த. அத்தபேதி./ 

அந்நசலம் ௮/72-2௮௪/77, பெ.(॥.) அன்ன சலம் 

பார்க்க: 566 ௪772-5௮27. 

[அர்த(ம்) - சலம்ப] 
[5/4 ௮௮: த. அற்ந(ம்).] 

அந்நியபுட்டம் ௮1ந2-2 1௮77, பெ.(ா.) குயில்; 

அகவ றொ மோம்க்டடஉறா௦0/ப5 70106, 

1௦/௮0 00௦4௦௦ (சா.௮க.). 

அந்நியம் அந், பெ.(ஈ.) 1. தனதல்லாதது, 

தனக்குரிமை இல்லாதது; 14௮1 கர/0் 15 ஈ௦ 

௦௬௪£உ ௦, 1௪ம் மர்ர்ச் 15 க/௨ா. அந்திய 

நாடு: 2. ஒருவருக்குத் தொடர்பு இல்லாதது; 
௮1 எ்்ண் ரஷ ாற௦ாாவிஎர்/ா. பெண் 

சொந்தமா, அஜ்தியமா?. 

[5/8 ௪-௪: த. அந்தியம்/ 



அந்நியம் ல் 
அந்நியம் காற்சா, பெ.(.) அந்நியபுட்டம் 

பார்க்க; 566 ஸு்௪-2ப//௮77(சா.அக.). 

அந்நியமாதல் அாந்சாச2அ. பெ.(ஈ.) 
தொடர்பில்லா நிலை; 8620௦. 

த.வ. அயலாதன். 

[அந்நியம் - ஆதல்] 
[5/ம். 2-௪ த. அந்நியம் ஆ” அதல். ] 

அந்நியன் நச, பெ.(ஈ.) 1. அறிமுகம் 
இல்லாதவன், வேற்றாள்; ௨ 514£௨௱௦67. 
அந்நியாகள் முன்பாகவும் இந்த மாதிரி 
பேசுகிறாரே. 2. இனத்தாலோ, மதத்தாலோ, 
நாட்டாலோ வேறுபட்டவன்; ௦06 4/௦ 15 8 
2118, 1வா0ன. கோமில் கருவறையின் 
உள்ளே அத்திப் நுழைய அனுமதி இல்லை: 

த.வ. அயலான். 

[5/1. ௮௮/22 ௧. அந்நியன்] 

அந்நியாயகாரி சாந் ௪/௪ பெ.(ஈ.) 
தீங்கிழைப்போன்; 1680067005 0650, 95 
510௭. “அத்தியாய காரிகளாய்ப் போந்த 
இவாகள் “(5.1 140... 

[581. 2-ற/௮/௪-(21 2 த. அற்நியாயகாறி] 

அந்நியேத்துகவாதம் ௮ரஈற்2/பஏ2-0:2227 
பெ.(ஈ.) உணவின் குற்றத்தினாற் பிறந்து, 
தோள், முதுகு, கழுத்து, தலை, விலா ஆகிய 
இவ்விடங்களில் பரவிப் பித்தத்துடன் கூடி, ஒரு 
நாள் விட்டு மறுநாளில் துன்பத்தை 
உண்டாக்கிக் காய்ச்சல், வேட்கை முதலிய 
குணங்களையுமுண்டாக்கும் ஓர் ஊதை 
நோய்; 8 0186886 ௦7 11௨ ர ௨௩௦ ப5 $9$/51 
வா*60 மட ற ளறிலர்டு, வள, 54/0௦, 1/5 
610., (8 000பா5 வரு (க ஆ ௮0 15 
பே£ (௦ 16 0678௬060 ௦௦1041 ௦7 “1/4 
ஸ்ர்ர்ள் லர் 06 1170ப00 1௦ 11601, 116 680 
1௨௫5, வா156௦5 1௦0 11௦௦௱0 311061 
214085 ௦4 194 (சா.அக.). 

அந்நீர் அந் பெ.(ஈ.) 1. நாரி சுக்கிலம்; 2 ரிப/0 
01800810€ 11௦0 11 4201௨. 2. தேங்கிய நீர்; 
5190ல் வலா ௦ வன்ன 520160 ஈ௦௱ 1௦10 
(6௦0110 (சா.அக.). 

அநந்தவாதம் 

அநக்கினி ௮௮0 பெ.(£.) வயிற்றுத்தீயின் 
செய்கையற்றவன்; ௦6 ய4௦ 15 06060 [ர 

15 8/5 014 176 8011௦ 01 035410 116, 5210 

௦ 06 176 09086 ௦1 ஈபா0ல (சா.அக.). 

அநகம் ௮௮7௮7, பெ.(1.) புல்லுருவி; 8 02188910௦ 
லாம், லாப ப (0ப5) (சா.அக.). 

அநங்கம் ச௮ரரசா, பெ.(ஈ.) 1. மல்லிகை: 
35ஈர்ர6, 28 பர 8வா்ப. 2. இருவாட்சி; 
2ொப்பார்0ரிஙள றில், ுொர்யா காம்ப 
3. உடலின்மை; 20110 1௦ ௦௦2௮ 6௦0௬. 
4. உடலற்ற தன்மை; (6 பபப ௦ 51216 ௦7 
௦10 1100100169], 70010௦7௦91 (சா.அக.). 

அநங்கலி அரசர்சசர பெ.(ஈ.) எலும்புருக்கி 
நோய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படும் சிறுதேட் 
கொடுக்கி; 8ரா3!! 1688/620., 7/௮///ப௱ 

/170/0ப77, ௮ போ6 107 ௮!| 8176014௦75 ௦7 6௦15 
95 16800515 610. இதனால் தீராத 
எலும்புருக்கி நோயும், போகும் (சா.அக.). 

அநங்கன் ௮௮/72 பெ.(£.) காமன்: 1116 ஈக 
பே!0 (சா.அக.). 

த.வ. உருவிலி. 

அநதிரோகம் அசம்்மர27) பெ.(ஈ.) 
நோயில்லாமை; 01 ஈப௦ ௮7460150] தி / 
056856 (சா.அக.). 

[5/7 ௪-7௪௦7-- ரச ௧. அநதிரோகம்,] 

அநந்தஞானி ௮௮௪9-7281 பெ.(ஈ.) கதிரவன்; 
ய்6 8பா (சா.அக.). 

அநந்தம் ௮௮72௪௭, பெ.(ஈ.) 1 பிறவி நஞ்சு; ௦06 
௦11௦ 32/05 ௦7 ஈ௭ரிங ௨9௨/௦. 2 பொன்; 
9010. 3. வானம்; 510: வ வங வ! 
50806. 4. கொடிப் பசலை; ஈ2| ௫/6, 2௮7௮7௪ 
270/6. 5. நன்னாரி: ௦௮1 5919530௮11(3, 
/7௨௭1/027ப5 70126 (சா.௮க.). 

அநந்தவாதம் 472702-2௯7, பெ.(ஈ.) 
முகமும், கழுத்தும் சோரும்படிச் செய்யும் 
நோய்; 8 10 ௦7 2௮1615 எர்16௦(10 16 
ஈப6065 ௦7 176 1806, ஈ௦பர்ு ௮ 191-197 2-4 
ப/௦௮ 0௮௮])/5/9 (சா.அக.). 
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அநந்தன் ௮௮2௪0 பெ.(1.) 1. வெடியுப்பு; ஈ/46- 
ூஐ1255/ய௱ ஈ௭ம்6 (440. ). 2. பிறவிநஞ்சு; 9 

பாம்௦ ஈஸி ௮75/௦ (சா.அக.). 

அநந்தை ௮௮7௭௮) பெ.(ஈ.) 1. அறுகு; 58060 

012858; ஈ27ல!॥ 0885, ,497051/5 //72௮775. 

2. கொத்தான் கொடி; |6871655 0160௦, 

கே ஷ்)௪ /4//7௦1177/5. 3. நெல்லிமரம்; 8௦1 

(62௩60 00056-06 எர, ரிகா ப5 வா/0௪ 

(சா.அக.). 

அநநுபாடணம் ௮௮2௮, பெ.(॥.) 
தோல்வித்தானத் தொன்று (செந். 1/, 13.); ௮ 

1௮ப/(1॥ வரபா ஊவா. 

[9/4 ௮7௮700௪5௮௪ த. அநு பாடாணம்] 

அநபத்தியம் அசறசட்னா, பெ.(1.) கால்வழி 

மரபின்மை: 110௦382801] 1௦ டா௦0ப௦€ ரல 

௦ ௦08-511 (சா.அக.). 

[5/0 ௪-௪ த. ௮௩] 

புற்று * புத்தி 2: பத்தியம், 
அநம் ௮௪௭, பெ.(ஈ.) சோறு; 6௦160 1106 

(சா.அக.). 

[6/ு ௪௪2 த. அறம்] 

அநம்பு ௮௮, பெ.(ஈ.) 1. சாதகப்புள்; 1217. 

2. நீரில்லாதது; 1௮1 மர்ர்0் 15 0541ப18 ௦4 

வலர் மா (5 ங/லர்லா!658. 3. ஈரமில்லாதது; 141 

வார்ன் 15 ற்ப60 ௦4 ரா௦151பா6 (சா.அக.). 

[57ம் ச7௮2த. அறம்புப 

அநயம் ௮௮/௪), பெ.(ஈ.) 1. தீவினை; 61/1! 

டாக. 2. இடர்; கொல. 3. தீது; ரா 

11௮0501605. 4. சூது முதலியன; 080. 

[5/0 சரச 5 த. அநயம்/ 

அநரவன் ௮7௮௪௦௪ பெ.(1.) 1. வெந்தோன்றி; 

01௦ பர 1௦௦1, 0/07/058 ஒப. 2. நஞ்சு; 

0௦15௦. 3. செய்ந்நஞ்சு; 8 10௦ ௦4 றாஜ0260 

2158௦ (சா.அக.). 

அநல் ௮! பெ.(ஈ.) 1. கொடிவேலி; 8 லாம், 

ஜே! 16௨0, ௦7, /பம்க9௦ 26)/21/09. 

2. பித்தம்; (416. 3. வயிற்றுத்தீனி; கரா ௦ 

(6 40௮௦, 08874௦ 116. 4. வன்னியிலை; 

அநாசிகன் 

1112 162425 07 1௨ புறொர் 166; கஇரபா௮5 

ஊ206 1166, 05005 50/0/9௮72 (சா..அக.). 

அநல்வென்றி ௮712-௪7 பெ.(1.) தங்கம்; 
[0௨0 0010 (சா.அக.). .. - 

அநலபித்தம் ௮7௮2-௦//42777, பெ.(1.) உண்ட 
உணவைச் செரிக்கச் செய்யும் பித்த நீர்; ௨ 

ரபர் 560௭60 (ஈ 6 51008௦ 100 16 
ஒர்ஞ்/6ீ 8081 1 010௨514௦, 08511௦ 11௦௦ 

(சா.அக.). 

த.வ. இரைப்பை நீர், சேமிப்பு நீர். 

[அல - பித்தம்] 
[54% ௮7௮2 த. அதல: 

அநலாடுவேந்தன் ௮௮22-0702 பெ.(1.) 

கார்முகில் நஞ்சு; 8 40 ௦4 றாஉறகா6ப் கொர் 

215216 (சா..அக.). 

அநா ௮௧ பெ.(1.) மூச்சு; ௦௮14, £௦5ாக1௦ 

(சா.அக.). 

த.வ. உயிர்வளி. 

அநாகதசுரம் ௮727202-20//2/77, பெ.(ஈ.) 

நெஞ்சகத்திலிருந்தெழும் காய்ச்சல்; 8 18887 

வரவ 700 01800065 0 01565565 |ஈ 16 

௦௨01௦0 ௦71௦ 2௨1 (சா.அக.). 

[இநகத * சுரம்/ 
[5/ம் ௪-௪ 9௪/௪ த. அநாகதம்] 

அநாகதம் 727.205/77, பெ.(॥.) 

1. சொல்லப்படாதது; 1௮4 கர் கோ! 06 

[/625160 ௦ ப(ப!960. 2. அறியப்படாதது; 11௮1 

வாள் கோர் 06 மாயிரு 72000/560. 

3.வருங்காலம்;176 *பர்பா6. 4. ஆறாதாரங்களி 

லொன்று; (11 ஐ$/0010994) ௦16 ௦4 16 51% 

5பறற௦*5 ௦ ராவஉுலு 07 [76 (சா.அக.). 

[5/4 ௪724 242 2 அநாகதம்] 

அநாகாரம் ௮724௮7) பெ.(1.) உணவின்மை; 

டார 60/௨0 071000 (சா.அக.). 

[6/ம் ௪72 2/2: த. ஆதாகாராம், | 

அநாசிகன் ௮25720 பெ.(1) மூக்கில்லாதவன்; 

_ ஐாஒயு/்௦ 15 0ஏறொ்/௦0 ௦ 0651/(ப16 ௦17 1௦8௦ 

(சா.அக.). 



அநாதப்பள்ளிக்கூடம் ௮0 

[5/4. ௪25/௪ 2 த.அநாசிகன்.] 

அநாதப்பள்ளிக்கூடம் ௮௪௦௪-௦-௦௮/ 
//4/77, பெ. (.) ஏதிலிகட்குரிய பள்ளிக்கூடம் 
(இக்.வ.): 50100 101 ௨10/655 ௦மாலா806 10 

ாரிொனா. 

/அநாத 4 பள்ளிக்கூடம்] 

[51. ௪சிர௪2 த. அதாதம்.] 

கூடு? கூடம் 

அநாதப்பிரேதம் ௮7222-2-௦/22௮/77, பெ.(ஈ.) 
உரிமை கோரா உயிரற்ற மாந்த உடல்; 
பரிவு ௦0086. 

[5/4 ௪0௮ மா 5/22:த. அநாதப்பிரேதம். ] 

அநாதப்பிள்ளை ௮7222-0-௦//௮1 பெ.(ஈ.) 
ஏதிலிப்பிள்ளை; ற, 85 வா(௦பர் 

0 பல. 

/அநாதார்) - பிள்ளை..] 

[5/ம. ாசர௮- த. அநதாதும்.] 

அநாதாவிசிகம் ௮௪௦௫-59௮7, பெ.(ஈ.) 
ஏதிலிகட்குரிய காப்பகம்; 8 01806 ஙு 
சின காண்பர் னான் ௦ வு ௦06 10 1௮105 
6 ௦4 1௨௱ 8௮௦ ௮6௦ |ஈரீவா(6, 065160. 
ுா 1641100860 816 மா௦ப0ர பழ-1௦ பாள் 
1௦5115! (சா.அக.). 

[5/4. ௮7247௪415௪: த. அநாதாவிசிகம், / 

அநாதரட்சகர் ௮7222-/௪/229௮7 பெ.(.) திக்க 
(கதிய)ற்றவர்களின் கடவுள்; 88510 பா மர 19 
01655, 100. 

[5/1. ௪29௪-7௮௮5 த. அநாதர.்சகர்] 

அநாதன் ௮72௦9௩, பெ.(.) 1. தனக்குமே லொரு 
தலைவனில்லா தவன்: டப்பு ங்்டா 5 1௦ 
500610, (86 061௫. “ஞாலம் கிமுங்கு ம 
நாதனை - (தி். இயற். திருவிருத். 79... 
2. திக்கில்லாதவன்: ௦ஈ6 ௦ [185 1௦ 
21016010, 0௦௦, 16101658 ற8ா50. 
அதாதர்களா புனையடையுமவர்” (சேதுபு, 
க௨சம்பு, 67). 

[5/0 ௪௪௪5 த. அதாதன்.] 

அநாமதேயம் 

அநாதி சிர் பெ.(ஈ.) திக்கற்றவன், ஏதிலி; 

1 ஏ101655 0௨8௦0. 

[5/0 ௪7202 ௧. அநாதி] 

அநாதிபதி ௮7௪௦௪௦1 பெ.(ஈ.) உயிர்ப்படக்க 

நிலை (துரியாதீதம்); 16 1065 51216 ௦ 50 

௦0! ரா66 7௦0 0௦01001௦6௮] 

எரவாடா (சா.அக.). 

அநாதுரம் ௮2௦/௮, பெ.(.) நலக்குறை 
வின்மை; ௦10 1186 17௦ 0156986 (சா.அக.). 

அநாதை! ௮722௮] பெ.(1.) திக்கற்றவன் (வின்.); 

0௦௦, 01655 ௱8ா. 

த.வ. ஏதிலி, அற்றோன். 

[5/4 ௪727௪ 5 த. அநாதை. ] 

அநாதை” ௮௭௪௦௮ பெ.(ஈ.) சிவன் மற்றும் 
சிவையின் வேறுபடுதோற்றம் (சதாசிவ. 22.); 
( 5௮/77) 3 50/2-2௮/0// 

[5/0 உ-சப்ச2 த. அநாதை..] 

அநாதையாக ௮200-2272, கு.வி.௮.(205.) 
உரிமை கொண்டாடுவார் இல்லாமல்: பா02௦0 
10. 

[அநாதை-ஆ.க.] 
[541௮7207௪2 த. அநாதை,] 

அநாமதேயம் ௮௪2/1, பெ.(ஈ.) 
1. இன்னார் என இனம் கண்டுகொள்ளக் 
கூடிய பின்னணிச் செய்திகள் ஏதும் இல்லாத 
நிலை; ஊடு, கர் கர்ப்ள் 15 கார ௦ப/ 2101/ 
வொரி. அநராமதேயக் க£தும், “2. பலராலும் 
அறியப்படாத நிலையில் இருப்பவர்; 1௦0-ளாபிநு 
அரசியலில் இன்று அவர் ஐரு அநாமதேயாம், * 
(514, 

த.வ. மொங்கான்நிலை, மொட்டைநிலை. 

[5/0 ௮7477௪ 2: ஐ. அநாமம், / 

திகை 5 திகைதல் - முடிதல். திகை - முடிவு, 
எல்லை. திகை 5 திசை 5 தேசம். ய ௪- போலி. 

ஒ.நோ. தேசம் தேயம். நேசம் நேயம். 



அநாமதேயன் 

அநாமதேயன் ௮ாச/குற பெ.(॥.) 
புகழில்லாதவன், பலரால் அறியப்படாதவன் 

(அப்பிரசித்தன்); ராவா பாவ (௦ 186, 85 

1௨௱வி655. 

த.வ. மொட்டையன்.. 

[5/5 ௪-7௮77௮2த. அநாமம், தேசன் 2தேயன்.] 

அநாமயம் ௪7க71௮/௮, பெ.(॥.) நோயற்ற 
தண்மை; 116 51916 ௦41 06110 166 1௦ 

015625; 6வ/ு (சா.அக.). 

[5/% ௪௮71-௪ 2 த. அநாமயம்] 

அநாமயன் /72/772)/27 பெ.(ஈ.) 

நோயில்லாதவன்; ௦6 8/௦ 15 766 7௦ 

0/5685 (சா.அக.). 

[5/4 ௪-க௱ாலு௪ 2 த. அதாமயன்.] 

அநாமிகை சாசர௮) பெ.(ஈ.) கணையாழி 

விரல்: ர௦-1100௦1, 85 ஈவர் 10 80601௦ 

ரலா16. “பெருவிரலை யநாமிகையோ டயையக் 

கூட்டி" (கூர்மடு சத்தாசம 70), 

[5ம் சரக்க? க. அநாமிகை.] 

அநாயகம் ௮௮/2927/7) பெ.(ஈ.) அரசின்மை; 

ங்வாம் ௦ உய, வாலாரரு. 

[5/1 1துமை : த. அநாயகம், ர் 

அநாயம் ௮7ஆ, பெ.(.) வீண் (தேவா. 859, 

7; ப5௫/258௭655. 

[844். ௪-௪ 2 த. அதாயம் 7] 

அநாயாசகவாதம் ௮4/2-2௪92- 20௮ 

பெ.(ஈ.) குளிர்ச்சியினாலும், தீயமருந்துப் 

அநாவத்துவம் 

பண்டங்களை உண்பதனாலுமுண்டா கி, 
உடம்பில் எல்லா நரம்புகளிலும், அவ்வவ் 

வுறுப்புகளுக் கியற்கையாக வேற்பட்ட 
தொழில்களை இயக்கி குருதியோட்டம், 
சிறுநீர்கதழிமாசு இவற்றைத் தாக்கி, அதனால் 

உடம்பு குத்தல், மறத்தல், கனத்தல் முதலிய 
குணங்களை உண்டாக்குமோர் ஊதை (வாத) 

நோய்; 8 0 ௦07 ஈ6ங௦ப5 91160110 

03௮801611860 நு 8௦0180 றவ, 

பாடா 55, ரவ 655 610. ॥ா 116 6௦௫, 15 

0ப6 1௦ (76 81162011௦1 071௦ ஈ௮ம்பா௮ ரபா 

௦4 (உ ர6506014/௨ 925, நர் ஈலாவா06 

(௦ (6 ன்௦ப௮1௦ரு 351௨ 85 1/5! 95 1௦ 16 

ரர ௦6 10 116 சொலாரணாள! ௦4 புஷ்ப 

090560 ரூ ஊா05 1 0/9 கா ௦/8௮ம௦ 

௦014௦5 8ப0) 85, சொரி 655 610. (சா.அக.). 

[5/0 சபாது 2௦/௪4 022 2 த. அதாயாசக 

வாதும். / 

அநாயாசம் ௮7௯/28௮77, பெ.(ஈ.) மிக எளிதின்: 

இயற்கையாக; 91101112550685. பாராட்டக் 

தகுந்த அநாயாசமான நடிப்/ (இ. 
[5/7 ௮7௮2௦௪ 2 த. அநாயாசம்./ 

அநார்ச்சவம் ௮72:0021௮/77, பெ.(1.) நோய்; 

015௦2956 (சா.அக.). 

அநாரியதித்தம் ௮௮௪-012) பெ.(ஈ.) 

நிலவேம்பு; 90௦பா0 16௨, ர வாபி ௦1/7219 - 

4/90709740/1/5 0௮/20/௪12௪ 9185 70/80/0/௪ 

087/ப/௪19 (சா.அக.). 

அநாரோக்கியம் ௮௦027) பெ.(ஈ.) 

1. நலமின்மை; 101 50பாப 20 4190௦ப5 ॥ 

௦ஞ்-பாஉல ௨55. 2. நோய்; 015685 

(சா.அக... 

[5/ம் னாசி * சாமர: த. அநாரோக்ியம்./ 

அநாவசியம் ௮ா2/௪21277 பெ.(ஈ.) 

தேவையற்றது; 11௪1 வார்ட் [5 பாா6௦௦55 கறு. 

இந்த நீண்ட விளக்கம் அதாவசியம் (இ... 

[5/4 ௪௮/3௪ 5 த. அநரவ சியாம்] 

அநாவத்துவம் ௮721-௪1௮7, பெ.(॥.) 

உயிரோடிருத்தல்; (6 5181௨ ௦07 0௨1௦ 

௦0௦ ய/ம யர் மாஒல் ௦ 176 (சா.அக.). 



அநாவிருத்தி 

[8/7. ௮2000௮ 2: த. அநாவத்துவம்.] 

அநாவிருத்தி ௮ாச- ரப பெ.(ா.) மீளப் 
பிறவாமை; 1011௦ 06௨ ௦0௦ 80ல், ஈ௦் 1௦ 

5ப1*2, 1௮௨0301036 (சா.அக.). 

/8/ம ௮௪2 பி? த. அநாவிருத்கி] 

அநாவிலம் ௮72-071, பெ.(ஈ.களங்கமின்மை, 

தெளிவு; 681109 19௦ 1௦ 86018; 

681658 (சா.௮க௧.). 

அநான்மா ௮72-77௧ பெ.(ஈ.) 1. உடம்பு; 0௦0. 

2. உயிரற்ற உடல்; 12% ஈர்ரிள் 15 ஈ௦் 8 50ப| 

.6., ஈர்க்க! 0௦௫ ௨ாட்1ட றா2ரவா/2] ௩௫௦10 
(சா.அக.). 

த.வ. பிணம். 

[5/0 2.72 * 207722 த. அநான்மா.] 

அநிச்சாபிராரத்தம் ௮/222-0/47௪//௪7, 
பெ.(1.) ஊழ்வினை; 80 |ஈவர்௦1ட0ி6 ஈ௨௦௦ஷ௨௮1நு 
(சா.அக.). 

த.வ. பழவினை. 

[5/1 ௮௭/௦௦௪ * மாச சப்ப்௪ 2: த. அநிச்சா 
பிராரத்தம். ] 

அநிச்சை ௮/௦௦௮ பெ.(ஈ.) 1. நாகமல்லிகை; 

318/6 /88௱ர6, ச௭௯௮1ப5 ௦௦௱யா6. 

2. பேய்ச்சேம்பு; 8 0148 லார் (சா.அ௮க.). 

அநிசம்' ௮/௪, வி.எ.(௮0.) எப்பொழுதும்; 
91/05. “அதிசம் பற்றின்றி நிற்கும்” 
(சரசா. புணரி, 71), 

[5/4. ௮7/2 * த. அறிசம்..] 

அநிசம்” ௭/௪, பெ.(ஈ.) 1. தூக்கமின் மை; 
866016550635. 2. அழியாமை (நித்தியம்); 17௮1 
எர்ர்ளே 6 வாவ. 3. அநித்தியம் பார்க்க: 56௦ 
௮//௮ா(சா.அக.). 

அநித்தம்! ௮/௪77, பெ.(ஈ.) அநித்தியம் (சி.சி.பா. 
நிகண். 7) பார்க்க; 596 னரா, 

த.வ. நிலையாமை. 

[5/4. ௪-1/0௪ 5 அறிக்தம்.] 

அநித்தம்” ௮/௪, பெ.(.) சிவபெருமான், 

220 அநிந்திரியம் 

சிவையின் வேறுபடுதோற்றம் (சிவசக்தி 

பேதம்) (அக.நி.); (53௮77) 8 56௪-5௮5 

[5/7 ௪ாற2 2 த. அநித்தம்] 

அநித்தியம் காற்கா ெெ ப.(ஈ.) 1. நிலையாமை; 

19111. 2. நிலையற்றது; 121 வரப் 18 

ராவார், பான்க6. இந்த வித்திய வாழ்வு 

வேண்டேன் (காஞ்சிப்ப, திரு நெறிக், 72). 

[5/ம் ௪-௪ 2 த. அறநித்தியம் ] 

அநித்திரை ௮7/07 பெ.(ஈ.) 1. உறக்கமின்மை; 

516601688॥855. 2. கோழை நிரம்பிய 

தொழிலினால், உடம்பிற்குண்டாகும் நிலைமை; 

5166€016881688 பே€ 1௦ 176 றர/௨௦௱௮(/௦ 

௦01/௦ ௦15 வ, 75௦/௪. 

[5 2-1/722 த... அநித்திரை.] 

அநிதம்" ௮7/2௭, பெ.(1.) அளவுகடந்தது; (21 

கர்ண 1 பாராஞா்ர060, பார்றா. அதித 

கோர பரிமா மாலையும்” (சொரிய, 

பாலை. 5). 

[5/6 ௮-ற்௪/2 2 த. அநிதம்] 

அநிதம்” ௮/௭), பெ.(ஈ.) நிலையற்றது; 1௮1 
க்ர்ள் 61 வாவ்ார் 0 பாகக்6. ”அநிதவுடற் 
பூகுமாக்கி (திரமந். 795.4). 

[5/61. 20:22 த. அநிதம்.] 

அநியதபோக்கியம் ௮ாற்௪22-௦/0/ட்௪ா, 
பெ.(.) முதலில் நல்லதாகக் கருதப்பட்டும் பின் 
தகாதென விலக்கப்பட்ட வினைப்பயன் 
(சி.சி.2,39, ஞானப்.); (5௯7) 6746௦ ௦7 
801005 0106 ௦015108௭௨0 18மரீப। பர 
5ப056€0பா(/ ௦௦15108160 வ௱*ப!. 

[54. ச-ாற்2/270/2ர)/25த . அதியத 
போக்கியம்,] 

அநிந்திரியம் சாற்ள்ற்கா,  பெ.(ஈ.) 
உறுப்பில்லாதது; 1621 ர்/௦் 5 ௩௦ வாளி 
9௮ (சா.அக.). 

[5/7 சரார்ள்ற்ஸத, அதிந்திரியம், ] 



அநிந்திரியவது 

அநிந்திரியவது அரற்ற 2-௦௪/ப பெ. (.) 

சிற்றுபிரிகளின் அமைப்பில்லாத பொருள்; 

5ப912௮10௦6 061010 ௦7116 ப்பட 078 ர0 

௦10 (சா.அக.). 

[5/௮-/]707ந௮4 ௪5/02 த. அறிந்திரியவகுபி 

அநிப்பிராயயம் ௮2௦, பெ.(ஈ.) 

புருவத்தையும், கண்ணோரங்களையுந் தாக்கி 

வலியையும் வீக்கத்தையுமுண்டாக்குமொரு 

கண்ணோய்; றவ 30 88/0 ௦7 1௪ 

நூஃ/05 8ம் ௦பர்்கா 6068 ௦1 16 ஸூ 

(சா.அக.). 

அநிமடிலினம் ௮777247௮77, பெ.(.) இறப்பு: 

06804. 

த.வ. சாவு. 

அநிமிடன் அார்ர/௪ர பெ.(ா॥.) இமையா 

திருப்பவன்; ௦0௪ 8/௦ 0095 ௦14 மாரு 

(சா.அக.). 

[$/ம அர்ரரக்கத.. அநிமிடன்.] 

அநிமேசம் ௮7723௮/77, பெ.(.) 1. ஒரு வகை 

மீன்: ௮1400 011154. 2. பேய்; வெரி (சா.௮௧.). 

அநியாயதண்டம் அட்/2/௪-/2702௮77, பெ.(॥.) 

1. முறைகேடான வரி (பாண்டி.); 160௮! 18. 

2. வீண்செலவு (கொ.வ.); /85187ப! 

ஐய பா6. 

த.வ. முறையிலா வரி. 

அநியாய - தண்டம்] 

[6/7 ௪-றஅ:௪- த. அநியாயம்] 

தண்டு? தண்டம். 

அநியாயம் னாத்ஆ௮77, பெ.((.) 1நேர்மையற்றது, 

தவறான செயல், கொடுமை (தாயு. சுகவாரி, 12); 

ரர்பஒ1106, ௦0 8014௦. 2. வீண் (தாயு. சச்சி. 

59; ப551658155. 

த.வ. முறைகேடு, அல்நயம், அன்னாயமம். 

[5/ம ச-ரணுச 2 த. அநியாயம்] 
அநிர்தம் அரசரடி), பெ.(॥.) மாயை; 0௮1ப51௦, 

25 01௮14 1 ௨௱ரக06. 

அநிருத்தன்" 

[85ம் ௪.42 ௧. அறிர்தம்] 

அநிர்தேசியம் அசஞ்சு?  பெ.(ஈ.) 
இத்தன் மைத்தென்று கூறொணாதது; 18௮714 

ரன் 15 1865010௮16. 

[5/1 ௮-2: 2: த. அநிர்தேசியம்,] 

அநிர்வசனம் ௮௩௪52௮7௮77, பெ.(॥.) மாயை 
(சி.சி.1, 27, சிவஞா.); 772௮: 

[$. 2-7/-020௮72 2 த. அதிர்வசசம்.] 

அநிர்வசனீயக்கியாதி அாருசசறற்ச- 
700207 பெ.(ஈ.) அறிவெனவும் 

அறிவற்றதெனவும் உறுதிசெய்யவியலாத 

தொன்றை யுணருந் திரிபுணா்வு; 8௦ 

௦௦8910 1 16 மேரா ௦7 நற்௪ம் 16 1௦1 

ெொனாரகட/6 வம்ன 85 ர2வ! ௦ பரா௨௮. 

[5 கார் - பாசா வசம் 2 த. அறிரவச 

சரப பாதி] 

அநிர்வசனீயம் சாரசசரற்கா, பெ.(॥.) 

1. சரியாக (நிருபிக்க) மெய்ப்பிக்க முடியாதது; 

24 கர்ட் 15 ரளிொல்16. 2. மாயை; 7742 

[8/4 சாரு/க௦ந்௪ 2 த.அறிர்வசனியம்/ 

அநிர்வாச்சியம் ௮ர(22௦0/௮77, பெ.(.) 

அநிர்வசனீயம் (வேதா. சூ. 58) பார்க்க; 566 

1777212777 

[5/4 சராராசல:௪ 2 த. அநிர்வாச்சியம்.] 

அநிருத்தம் அர்பரசார டெ. (1.) மெய்ப்பிக்கப்படாதது 

(நிருபிக்கப்படாதது) (திருக்காளத். பு. 32, 40); ௭ 

வரின் 15 ா௦ர் செொொ20. 

த.வ. நிறுவாதது. 

[5/ம் அர்ப் த. அறிருத்தம், / 

அநிருத்தன்" அரப பெ.(.) 1 திருமாவின் 

படைவகுப்புத் தலைவன் வகை (அஷ்டாதச. 

தத்வத். உ, 48); 1768 (7௪ ஈனா எப் ௦7 

காப 25 றா௦6௨ஙமா. 3. கண்ணபெருமான் 

பெயரன் (சிலப். 6, 54, உரை); ॥8ா8 ௦4 16 

0௮௭05௦ ௦7 527 

[5/4 ௮0207௪ 5 த. அநிருத்தன். 



அநிருத்தன்” 

அநிருத்தன்” ௮ரப/2, பெ.(ஈ.) 1. தடை 

யற்றவன்; 006 9/௦ 18 1951511016. 2. அடங் 

காதவன்; ௦0௨ ௦ 15 ராஉழாக௨551016. 

3. ஒற்றன்; 503. 

[5/ு ௪47/-/ப/201722 த. அறநிருக்கன்.] 

அநிலசகன் ௮7/௪5௪7௮ பெ.(1.) நெருப்பு; 11௨. 

[5/1. ௪-1/2௦௮/2 5 த. அநிலசகள்,] 

அநிலசம் ௮0/௪2, பெ.(ஈ.) செம்முகக் குரங்கு; 

[60 1௮060 ௦ (சா.அக.). 

[5/ம். ௮7௪௦௪2 த. அநிலசம், ] 

அநிலச்சூலை அார்ச-௦-௦௮) பெ.(ஈ.) 
ஊதையினாலேற்படும் சூலை; 90பர்6 எார(/5 

8550018160 மரம் 00பர், 80பர்6 9௦பரூ வார்றர்ப6 

(சா.அக.). 

[அதில - சூலை,] 

[5/0. ௪-/22 த. அநிலம்.] 

சல் 2 கூல் ௮ ரூ.௯. 

அநிலம் அார்வா, பெ.(ஈ.) 1. காற்று; ஈரா. 
2. பிறப்பு; மார். 3. ஊதை (வாத) நோய்; 

ஒப் (சா.அக.). 

[5/6 சர்ச 2 த. அறிலம்.] 

அநிலன் ௮௪ பெ.(ஈ.) 1. காற்று (வாயு; வா. 
2. உயிர்வளி; ௦)ர090 (சா.அக.). 

[$*4. ௪-௪ 2 த. அநிலன்..] 

அநிலாமயம் அரசா, பெ.(ஈ.) ஊதை 
(வாத) நோய்; ௦ம்! 87746011௦0 ௦1 (55 
ோலா0௨0 40 ஷய) பள் 95. ரி27ப/வா௦௦, 

[பறி (௦. 

[5/04. ௮ா/௨-௱௮:௪ 5 த. அநிலாமயம், / 

அநீகினி ௮/0 பெ.(ஈ.) தாமரைப் பூ; 1௦46, 
7/உ/யா௱ம்/யா 5060/06 பா. 

அநீதம் /௦௪௱) பெ.(ஈ.) அநீதி பார்க்க: 86௦ 
௮7/0 

[58 ௪-2 த.அநீதம், ] 

222 அநுசயம் 

அநீதி ௮/6 பெ.(ஈ.) கொடுமை: 11/ப51106. 

[5/0 ௫-ம் த.அறீதி] 

அநு அம, பெ.(ஈ.) 1. கதுப்பு; 35. 2. நோய்; 
0156956. 2. சாவு; 06917. 4. முலைப்பால்; 
௦5 மா56861 ஈரடி 5. இணை: [6 ௦ 
60ப௮! 1௦. 

[5/6. ௮1ப2: த. அந] 

அநுக்கம் ௮/௪, பெ.(7.) 1. பாம்பு; ௧1௮/௦. 
2. அச்சம்; 168. 3. சோம்பல்; |எ(1௭103. 
4. துன்பம்; 5பர்1௨100. 

அநுகன் அபசு பெ.(ஈ.) காம விருப்பம் 
(விச்சை) யுடையவன்; ௦16 18/௦ 15 220 1௦ 
16655, ௮1/௮1/1௦11. 

த.வ. பெண் பித்தன். 

[5/6 ௮7ய/22 ௪. அதள். 

அநுகோதம் ௮70-222, பெ.(ஈ.) மூளையின் 
பின் பக்கத்தின் கீழ்ப் பிரிவாகிய சிறு மூளை; 
௭1 0௦0 ௦71௨ வ பர்ர௦் 15 ௦460 
(௦ ௮00 பார்ரா 1௨ 0௨௮4 ௦ல்! 255, 
சேல்வ!/யா. 

[5/7 ௮7190௪ 2 த. அநு கோதும்] 

அநுகோர்த்தம் சாமா, பெ.(ஈ.) 
அநுகோதம் பார்க்க; 566 ௮70-207. 

[544 ௮7070௧. அநுகோர்த்த,் ] 

அநுசந்தானம்பண்ணல் ௮7ப-௪த7௮௱- 
0௮74) பெ.(.) 1. இடைவிடாது நினைதல்; 
ஷர்ப௦ப5 14. 2. இடையீடில்லா 
வோகம்; ௦௦11 ப௦ப5 ஈய்ர்கர/ம மா 
லோட். 

/அனுசந்தானம் ,- பண்ணாவ்ப] 
[5/4 ாப-௪௮/272 5 ௬, அறுசந்தானம், ப] 
பம் 2 பண்ணல். 

அநுசயம் ன7ப5ஆ:௮), பெ.(1.) 1. காலில் வரும் 
நோய்; 8 0156856 ௦7 (1௨ 69. 2. உடம்பில் 
மேற்பாகத்திற் காணுமொரு வகைக் 
கொப்புளம் அல்லது கட்டி; 8 0௦/1 ௦ 
2050658 |" 16 பறற 0௮11 ௦01 1௨ 0௦0, 
3. தலையில் வரும் கட்டி; 8 6௦1! 6 ௮50655 
௦ 11௨ 6௮0. 



அநுசிரஞ்சவாதம் 

[5/6 னப: த. அறுசயம்] 

அநுசிரஞ்சவாதம் ௮7ப-5ர௪2-0222 
பெ.(ஈ.) தாடையின் பூட்டைத்தழுவி 

(யனுசரித்து) எந்நேரமும் வாயைத் 

திறந்தாவது மூடியாவதிருக்கச் செய்யுமொரு 

வகை ஊதை (வாத) நோய்; 3 (00 ௦4 (61௮/௦ 

585௭ 0௦7 176 815, நர் 6605 1 

ஈ௱௱௦பர் வங்ஷுூ 8ரபமர் ௦ா ௦08, 1 மாஷ்ு 

[௨0 1௨ 21/21 பாகடி/5 1௦ 06 

05 01௦ 806281. 

[5/. ௮7ப-0/2/7//௪ (2122த. அனுசிரஞ்ச 

வாதும், ] 

அநுட்டணசீதம் காப2ச-2/2௮7, பெ. (£.) 
வெயில்; குளிர்ச்சியற்றது; 127 வார் (5 

ர ஊ் ௦1 ௦ 0௦10. 

[8/0 மாசா. அநட்டணசீதம்,] 

அநுட்டணம் ௮7ப//27௮77, பெ.(॥.) சூடின்மை; 

௮ க்ர்ள் 1/5 088010 ௦7 ஈர். 

/5/ம் ௮7522 த. அறுட்டணம்/] 

அநுட்டணாசீதம் ௮பற்சா-௮07, பெ.(1.) 
அநுட்டண சீதம் பார்க்க; 8986 ௮70//2/2- 

8/04/77. 

[5ம் ௮25/2. அருட்டணாசீதும்./ 

அநுட்டினம் னப/7௮77, பெ.(ஈ.) கருங்குவளை 

(நீலோற் பலம்); 01ப6 |01ப5, ///ு10/129 

072௦7ப/2௮. 

[5ம் அச த. அநுட்டினம்/ 

அநுத்தம்பவாதம் ௮7ப-/-/2/77.02-20277, 

பெ.(ஈ.) 1. இரு தாள்களையும் மரக்கச் செய்து 

இறுக்கி நாவையுள்ளுக்கிழுத்துத் 

துன்பத்தை விளைவிக்கு மோர் ஊதை (வாத) 
நோய்; ௨/0 ௦07 505 ௦2௮128018156௨௦ 

(06 ௮17௨௦1௦1 ௦4 (06/௮5, ௨00 ௦௦12010 

௦ா அமா 11 ௦4 10௨ 1000௪, ௮ 149 ௦ 

(எ1௮ாப5. 2. மோவாய்க் கட்டைப் பிடிப்பு; 9 

5085௱ ௦74 (௨ ௱ப50௦/65 ௦7 ாா251/021/௦ 

223 அநுதேகம் 

௦௱௱௦டு ௦8160 1௦௦-1௮1. 3. இசிவால் 

(சன்னியால்) தாளிறுத்தல்; 8 161௨1௦ 

௦01110 ௦7 116௨ ௱ப50165 ௦71 (6 

]8௮15, 7// ரபா. 

அநுத்தானம் ௮710-27௮7, பெ.(ஈ.) முகம் 

குப்புறவிருக்கும்படி கிடத்தல்; ராறு கரா 1௦ 

1௮06 0081/2105. 

[5/40.௮7ப-454172722 த. அறுத்தானம்] 

அநுத்துருதம் ௯7ப-//பப/2௮, பெ.(ஈ.) 

1. ஒரு காலவளவு; 8 ற6ா(00 01 1/6. 

2. ஒரு மாத்திரையின் காற்பங்கு; 1/4 ௦7 ௮ 

ராவார். 

அநுத்துவாகம் ௮ரப-/பம2ர2, பெ.(ஈ.) 

திருமணமேற்கா நோன்பு; பா௱வா/60 51816, 

0௮110209. 

அநுதரிசம் ௮7ப-22/72௮/77, பெ.(ஈ.) 1. வேட்கை; 

ரர. 2. மதுவருந்தும் மட்கலம்; 80 ௨ஊ்ளா 

0௦11௦7 ள் 0 1000). 

[6/0 ௮7102756௪2 த. அதுகுரிகம்./ 

அநுதரிசனம் ௮70-4௮/7827/7) பெ.(.) 1 கள் 

குடித்தல்; போராட 1௦0ஞ்: 2. கட்குடிக்கும் 
கலையம்; ௮ ராப 0௦% ப520 பர! /0 (௦0ஞ். 

[5/1 ௮1ப02/௮7௮: த. அ௫ுதரிசனம்/ 

அநுதாபசுரம் ௮7ப-220௪-2ப7277, பெ.(॥.) 

ஒற்றுணாச்சியினாலுண்டாகும் சுரம்; 

ஷுராற்்ளி௦ ரன. 

த.வ. பரிவிரக்கக் காய்ச்சல். 

[5/0 ௮702 த. அது/ 

அநுதாவனம் ௮1022௦௪7௮7, பெ.(ஈ.) 

தூய்மையாக்குகை; 681/0. 

அதுதினம் ௮100107௮77, பெ.(.) நாடொறும்; 

0] 

[54ம் ௮பா277 2 த. அநு தினம்] 

அநுதேகம் ௮70-287), பெ.(.) நுண்ணுடல்; 

29517௮! 0௦0. 

[5/ம் ௮7ப72572:த. அநுதேகம்] 



அநுபசயம் ல் 

அருபசயம் ௮7ப-0௪9௮/௮7), பெ.(॥.) நோய் 

குணப்படாத நிலைமை; 476 81216 ௦4 ௦0 

[௦ய180016, 0 பா2011. 

[5/0 ௮70 02௪2த.. அநபசயம்] 

அநுபந்தம் சாசம்சா27), பெ.(ஈ.) 1. பிறந்த 

குழந்தை; 198-0௦1 ௦ரி0. 2. ஒன்றோடொன் 

றிணைக்கப்பட்டது; [21 வார்ன் (8 ௦௦124௮ 

௦ொா€£௦160, 000௦௦௱/லார், அ01/பா௦. 

3. சேர்க்கப்பட்டது; 800810806. 

த.வ. இணைப்பு. 

அநுபாதை அாபமிசாம*/ பெ.(ஈ.) நீர்வேட்கை 
(தாகம்); மர். 2. விக்கல்; 11000 ப01. 

அநுபவம் ௮7ப௮12/77, பெ.(ஈ.) 1 கண்டறியுமறிவூ 

6 ர௦கெ16006 92060 நு (ரல மா ஈவு 6௮160 

1818, 0088121100 ௮0 ஒமுகா/8ா௦௨. 

2. மணத்தாற்றோன்றும் அறிவு; ழா801108! 

41860௦ ௨0௨/9௦௨0 நே 1௨ ௦௨௬065 ௮0 

(1௮15 ௦7 1176. 

த.வ. பட்டறிவு. 

[7. ௮7ப-ம்7202 2 த. அநயவம்] 

அநுபவாமிர்தம் பச்சக், பெ.(1.) 
தமிழிற் செய்த வைராக்கிய சதகம்; 3 1188115௦ 
௫ சேரா ௦ வரி1-0௦ஙல ௦௦060 
ஈ [2௱ர். 

[514 ௮7பம்7௭/272-177122:த. அருபவாமிர்தம்] 

அநுபாகம் ௮7422727, பெ.(ஈ.) தாடையைச் 
சேர்ந்த பகுதி; (1 ௨ாக8(௦௱) ௮611௮௫ 
௦௦114௦. 

[அது 4 பாகம்] 

[5/7. ௮7ப5த. அபீ 

அநுபானம் ௮7பம்.2172/77, பெ.(ஈ.) 
மருந்தையுள்ளே செலுத்துதற்குதவியாகக் 
குடிக்கும் நீர் அல்லது குடிநீர்: ௮18 ௦7 உன 
10019 19/68 85 8 09815 *மா க்வி 0 
601016 கார ௦பர் 017110 ப, (௦16. 
2. உட்கொள்ளுவதற்காக வேண்டிய 

அநுராகமூலி 

மருந்தைக் குழைத்து நாவால் நக்கிப் 

பயன்கொள்ளுதற்குரிய தேன் முதலிய 

பொருள்கள்; 8 14406 நோபறு றா6பகொளார், 

(6 ர்ொாஞு, 086 0 ௦1427 8பம5ர்வா௦65 

டீம் மாம் 1௨ ரர் 60ம் 6 வார் 

லாரா ௫ூர்வொரு, ராப. 

த.வ. துணைப்பருகம். 

[5/6 ௮1ப-027௪ 5: த. அநயானம்.] 

அநுபோகம் ன1ப567௮7, பெ.(॥.) அநுபவம் 

பார்க்க; 566 ௮7பம21/2/77. 

த.வ. நுகர்ச்சி. 

[5/. ௮ாபாம்/7292 2 த. அநுபோகம்.] 

அநுமரணம் ௮7ப-77௮:௮7௮/77, பெ.(1.) உடன் 

கட்டையேறுகை; 8506810110 (196 ரீயாகாவ! 

2/6 ௦607௨ ஈர 1/2 0606856€0 ப5கார், 

891. 

த.வ. உடன்கட்டை. 

(அரு *மரணாம். ] 

[5/8. ௮1ப 25 த. அரபி 

02 2ம் அரம் மரம் (0254), 

அநுமை ௮ப௮ பெ.(ஈ.) கண்ணின் கீழிமை; 
ல் வா ர௱உபிகஷ்ு 6ன௦ய 1௨ ஞ/6-(10. 

அநுரசம் ௮௪, பெ.(1.) உண்ட பின்பு 

ஏற்படும் சுவை; ௮ 5600108ர ரி3/௦பா: 21௮51௦ 
ர் 8ப006605 69100 ௨0 ரொ வரினா 

(2516. 

[5/0 ௮7ப7/25௪ 2: ௬. அரசம்] 

அநுராகபோகம் ௮72௪-2272, பெ.(ஈ.) 
1. சிற்றின்ப நுகற்சி; 5660௮] ரஞ். 
2. காம வேட்கை: 5600௮] ந16௨. 

[5/.௮1ப-727--/ ௦9225. அதநராகபோகும்/ 

அநுராகமூலி ௮பாகரச-௱)ப// பெ.(ஈ.) 
காமவேட்கையுண்டாக்கும் மூலிகை: 8 ப0 
ஓ)001/70 5லய௮| 06516, 420/700/5/20. 

[அநுராகம்] - மூலி] 
[5/7 ௮பட2222 க. அநுராக((்// 



அநுராகம் 225 அநேகம் 

அநுராகம் ௮7பாச9௮77, பெ.(ஈ.) 1. சிற்றின்ப 

விருப்பம்; ௦27௮! ஏ0ற06!((6, (ப். 2. ஆசை; 

௦௫ 214௦ல். 

த.வ. விழைச்சு, காமவேட்கை. 

[5ம் அ பாாசர௪ 2 த. அணுராகம்/ 

அநுலேபகம் ௮7ப/52௪9௮/77, பெ.(1.) 1. உடம்பிற் 

பூசும் சந்தன முதலிய நறுமணப் பொருள்கள்; 

ஒலர்பாக5 11/66 88105! 2516 ௭4௦, 82௮௭60 

௦ ௨ 0௦7 2. பூசும் நெய்மம்; எரு 501 

பூ௦்ப௦ப5 8ப$வா௦6 ப5௨0 1௦: 8க௱ஊாா0 

ஒலர பகரு ௦ 16 60௦ஸ் ௦ 16 01569560 

ஒவர், வா பாரபளார் ௦ ௦ர்றாளார். 3. நெய்மம் 

முதலியவற்றைப் பூசுதல்; ௨௦140 16 6௦ஸ் 

கரண் பாபா. 

[66% ௮ப-/50௮4௪ 2 த. அனுலேபகம்./ 

அநுலேபம் ௮7ப/202௮/77, பெ.(॥.) அநுலேபகம் 

பார்க்க; 566 ௮7ப/222092/77. 

[9/ம. ௮7ப-/20௪ 2 த. அதுலேபம்/ 

அநுலேபனம் ௮7ப//௧௦௪0௮77, பெ.(1.) 1. பூசுதல்; 

உர ௦ கா௦்பாற 1௨ 0௦ஞ். 2. பூசும் 

பொருள்; டு ௦ ஊ௱௱௦!(6ர் ஏறறக. 

[5/4 ௮ாப-/20௮7௪ 2 த. அனுலேபனம்./ 

அநுூலோபனம் ௮/5௦௮௭௮, பெ.(॥.) 

குடலுக்குள் ஏற்படும் இயற்கையான அசைவு; 

௮ ஐ6௦ப1கா ௱௦1௦ஈ ௦7 16 /ஈர்281 5 80 

௦1 1பட்யுகா ௦0085 ॥ ர 0/025110- 

0௦15121515. 

[5ம் ௮7ப-/50௮722 த. அநுலோபனம்.] 

அநுலோமனம் ௮7ப/57772,7௮/77, பெ.(.) வளியை 

(வாயுவை)க் கண்டித்து வெளிப்படுத்தும் 

கழிச்சல் மருந்து; 3 பால மார் ஈ௮ற5 

1௦ 00௪௦6 ௦ ரஊா௦ு/6 (௨ 00525 1ஈ 16 

51 ௨50601௮1/ ஆப (மரா), மூ 50 

ஊ 126. 

[5/ம அாப-/71௪ 2 த. அனுலோமனம்,] 

அநுவாசம் ௮74-22௮, பெ.(.) நறுமண 

மூட்டுகை; 1020 ௨௱ ௮1. 

[6/ம் ௮7ப-1222 5 த. அநுவாசம்] 

அநுவாசிதம் அாப-சசல்கோ, பெ.(॥.) 

1. அணியமாக்கிச் செலுத்துதல்; 11௪1 சர்ர் 16 

௦060 800 8ரொ்/கரனா60 85 ॥ ௭௨. 

2. புகையிடுதல்; பாவி. 

[5/4 அபஈ23/௪ 2 த. அநுவாசிதம்./ 

அநுவிருத்தம் அப-டர்ப27, பெ.(ா.) முட்டை 

வடிவம்; 580௨ 06 124 ௦7 ௨ா 699-094] 

51206. 

[54ம் அப்பப் 2 த. அுவிருத்தம்/ 

அநுவெல்லிதம் ௮ப-16//2௪77 பெ.(ஈ.) 

1. கட்டுக்கட்டல்; 0210809100 ௦ 560பார9 ஈரம் 

0௦3௮708065. 2. கால் கை கட்டு; 16 ௦௮1080௦ 

200116201௦ 1௨ ஓர்னோ!25. 

அநுற்பத்தி ௮7ப0௪14] பெ.(.) பிறவாமை; 101 

டவி9 6௦ ௮080; 8658௭0௦6 ௦04 6474. 

[5/4 அரபட்0௪/4/2 த. அரநுற்புத்தி] 

அநூாகன் ௮.௮ பெ.(7.) பிறப்பிலி; ௦06 ௩௭௦ 

15 176௦ 11௦0 6-மாம். 

[5/௩ ம 5 த. அநாரகன்.] 

அநூடன் பீசு பெ.(॥.) திருமணம் 

செய்யாதவன்; ௨8 பா௱றகா60 றனா5௦0, 

௦௮1916. 

[58/ம் ௮22 த. அநூடன்.] 

அநூர்த்துவாத்தி ௮721/0/-௦௪/27 பெ.(॥.) 

மேற்கதுப்பெலும்பு; 5010 றலி 0௦16. 

அநூாரு அன்ப, பெ.(ஈ.) முடவன்; 8 189 

5௦0. 

அநேகம் ௮௪7௮ பெ.(ஈ.) பல; ராகா. 

சாதத்தில் அநேக நாட்கள் கஞ்சிதான் 

உணவு (உ. 

த.வ. மிகவு, மிகுதி. 

[6/ம ௮2-2௪: த. அறேகம், ர் 
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அநேேகமாக ௮௪7௮-2492, கு.வி.அ௮.(௨0].) 

1. பெரும்பாலும்; ௦81, வா௦5. அதேகுமாக 

சன்றைத் தவிர அனைவரும் உண௰ருற்தி 
ஊிட்டனா்; 2. அறிந்த வளவில்; ரா௦51 
௦௦௦803. அதேகசுமாக இது வீண் 
முயற்சிதான் . 

[அநேகம் 4 ஆக.] 

[5/6 ௮2/2. அறநேக(ம்).] 

அநேேகாங்கம் அகார, பெ.(ஈ.) 
பலவுறுப்புகள்; 894/2! 00815. 

க.வ. பல்லுறுப்பு. 

[5/21. ௮1-2/4௮/9௮ 5 த. அரேகாங்கம்.] 

அநேகாந்தம் ௮7573௮7227, பெ.([.) ஐயம்; 194 
கரன் 18 00பட1ரப். 

[5/0 அனா? த. அநேகாந்தம்./ 

அநேடமூகம் ௮5௦௪-149௮, பெ.(॥.) கேளாச் 
செவியும் ஊமையுமாந் தன்மை; 1௦88 ௦1 

50680: 094 பெராடாக55 0687 ப((5. 

[அதநதேட-“நூகம்.] 

[5/. ௮6/55 த.அநேட.] 

அநேடமூகன் அ௮ரசச்-ருசு, பெ.(ஈ.) 

செவியிலூமன்; 8 06150 ௦ 15 6௦4/7 0997 

20 பொடு, 0657 ஈபர்6. 

[அநேட 4 மூகன்.] 

[57். ௮6/22. அநேட(ம்).] 

மூழ்2மூகு மூகன். 

அநேதிரு ௮5/40, பெ.(ஈ.) வெப்பம் அல்லது மின் 

ஆற்றல் எளிதில் ஊடுருவக்கூடாத பொருள்; 

2 5ப0518௭06 வா/0/ 0095 1௦௫ [வாறார் ௮ 

1010 [06 (௧1 ௦7 ஈகா ௦ ஒ6௦171010ு, 

[510. கர்? த. அதநேதிர.] 

அநோக்கம் ௮5/4௪, பெ.(1.) 1. மரம்; 1126. 
2. மரப்பொது; 166 1 ௦௦௱௱௦ஈ. 

அப்காரி ஈக பெ.(ஈ.) 1. கள்,தேறல் 

முதலியவை இறக்கி விற்பனை செய்கை: 
89, ஈவபரீக0பாட 0 5516 ௦4 மர்ரரப௦ப 
1005. 

அப்திமண்டூசி 

த.வ. கள்வணிகம், மதுவிற்பனை. 

[பீ. ௪௦4272 த. அப்காரி] 

அப்சந்தீன் ௪25௮72, பெ.(ஈ.) உனானி 
முறையில் வழங்கும் மூலிகை; 8 ரப ப560 1 
6 பரக 606 (சா.அக.). 

[பீ. ௪ம் 2 த. அப்சந்திஸ்.] 

அப்சரசு ௪௦8௪30, பெ.(॥.) மேலுலகப் 
பெண்கள்; 8 0955 04 விவ ரூ. 

த.வ. அரமகளிர். 

[5/7 ௮05௮௪5 2 த. அப்சரக..] 

அப்சூத் ௪௦5 பெ.(£.) மிகுதி (15.1.1.); 
60695, (10௨9599. 

[2 .வா. ௮/2040/-த. அபக. 

அப்தபூர்த்தி ௪௦12-2117 பெ.(ஈ.) 
முதலாமாண்டு நிறைவு; 11781 எரா ௦4 

[6 ௦106 மார. 

க.வ. முதல் வெள்ளணி. 

[5/1 ௮822-05. அப்தபூர்த்தி] 

அப்தம் ௪௦/27, பெ.(ஈ.) ஆண்டு; 468௩. 

த.வ. ஆண்டு. 

[5/1. ௮002 2 த. அப்தம்/ 

அப்தா ௪௦/௪ பெ.(ஈ.) கிழமை (வாரம்); 64/௨௦. 
ஆப்தாக் கணக்கு (0.0... 

த.வ. கிழமை. 

[ப். ௮72 2 த. அப்த] 

அப்திபேனம் ௪௮௦247௮7, பெ.(.) 
1. கடல்நுரை; 589 7௦1. 2. மீனெலும்பு; 
பே/6-ரி8் 0௦6 (சா.அ௮க.). 

அப்திமண்டூசி சசரக] பெ.(ஈ.) 
முத்துச் சிப்பி; 0627-0751 (சா. அக.). 
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மருத்துவத்தில் வழங்கும் ஒரு வகைக் பக்கம்; 116 01127 510௦ (சா.அ௮க.). 

கடைச்சரக்கு; 8 092887 பர ப860 1ஈ 11௨ | அப்பிகை ௮2௦/(7௮ பெ.(॥.) ஏழாவதாகிய 
பர! 881 (சா.௮க.). துலை (ஐப்பசி) மாதம் (தெ.இ.க.தொ.1॥/, 

[பீ. ௪௦0777 2 த. அப்திர்] 150); 06 5ம் 78௱்்॥் றா. 

அப்பச்சக்காணம் 2௦222224கர௭7, பெ.(£.) [5/4 சஸ்றையு் 2 த. அப்பிகை.] 
சினம், இவறன்மை (லோபம்) முதலிய | அப்பிதம் ௦௦/௪௪, பெ.(1.) முகில் (சிந்தா. 
குற்றங்கள் (மேருமந்.363); (1௮47௭.) 1ப/(6 105 நி.186); 0௦ப0. 

809௭, ஈ(/5ஊார255, 1௦. [9/6 சம் 2 த. அப்பிதம்] 

[5/4 அறாசற் சற சாக 2 த. அப்பச்சச் | அப்பியங்கம் 2௦௦௮719௮77, பெ. (ஈ.) 
கணப் 1. தலையிலும், உடம்பிலும் எண்ணெயைத் 

அப்பணை' ௪௮௦௦௪௮) பெ.(.) 1. பிணை; டு தாம்.. இனால் 
5போ!௫ூ, 6௨/1. 2. பற்றுக்கோடு; றா௦ற., ன் ்  டன வ ரம 5பற௦ர். தண் ல் தலைமுமழுகல்; 8௦/11 0 1௨ 

[1680 ௮0 16 6௦ஞ் நார் 5ஊ5வுப௱ ௦ த.வ. பற்றுறுதி. 
06081210௫7 1௦ ௦81410. 2. உடம்பிற்கு 

நறுமண மூட்டுகை; 1௦ றவார்பாஉ 1௨ 0௦. 

3. கண்ணுக்கு மை தீட்டுகை; றவ 116 

[5/1 3/74௦௮72 5 த. அப்பை] 

அப்பணை* ௪௦௦௪௮ பெ.(ா.) கட்டளை; 
0௦௱9, ௱காச1௪. “ராஜாவும்... 
பசாமி..." (குருபரம், ஆறா: 1500), 9/6 105 மரம் ம ஷரர்யா (சா.அக.). 

[5/4 5/120௮7௪ 5 த. அப்பளைஎ.] த.வ. திருமுழுக்கு, நெய்யாட்டு. 

அப்பயத்துடராகம் ௮௦௦௯௪// சரசா, /5/4. சமி வற 2 ௪. அம்ரியங்கும்] 
பெ.(.) எட்டிமரம்; ஈம% 40/09 186, | அப்பியங்கனம் சறந்காசசாச,  பெ.(ஈ.) 
ஒ1011705 100 01/0௪ (சா.அக.). எண்ணெய் (தேய்த்து)க் குளிக்கை; 11பா௦௦, 

அப்பரியந்தம் ௮௦௦௮7%௮:-27, பெ.(ஈ.) ஒதிய ௮1/40 வரர் ௦. 

மரம்; 110/8 8581 1166, 00/72 800/2 த.வ. முழுக்காட்டு. 

(சா.அக.). ர். அ௪௮7௪ 2 த. அம் யேங்குனம் ] 

[5/0 40-01 2 த. அப்பரியத்தம்] அப்பியசி-த்தல் ௪௮௦௨௪3, 4 செ.கு.வி.௫...) 
பழகுதல்; 1௦ ௪௦1186. 

[50 ௮.25 2 த. அப்பர்பகி-/ 

அப்பியசூயகன் ௪௦௦௪50௪௪௮2, பெ.(£.) 
பொறாமைக்காரன் (சிந்தா.நி.181); 221005, 
௨௩1௦5 9௭5௦0. 

5ம் சம்ம 2 க. அம்ப ரு.யகள்.] 

அப்பியஞ்சனம் ௮௦௦9௮௮7, பெ.(.) 
1. எண்ணெம்; 01. 2. எண்ணெய் பூசுகை; 

8௨0 1௨ 0௦ஞ் ஈர் ௦1. 3. மை தீட்டல்; 

2௦0௫்ரார ௦டாரயா 1௦ 165 ரூ 105. 
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[5/6. சம்/2௪ 2 த. அப்பியஞ்சனம்.] 

அப்பியந்தரபரிக்கிரகம் ௮௦௦ட்2702/௮- 

2௮,  பெ.(॥.) மனத்தைப் பற்றி 

வரும் பகை (குரோதம்), மானம் முதலிய 

பதினான்கு குற்றங்கள் (மேருமந்.1207, உரை); 

(பவாக.) 6 1௦பொர்6னா ௱ாவார்வி! 067௦15, 5ப௦ 

95 8௮௦௭, 0106, 61௦. 

த.வ. ஈரேழ் மனமாசு. 

[5/1. சம்றுனாைச-றவப்ப௭ர்ச 2 த. 

அப்பிபுந்தரபரிக்கிரகம்.] 

அப்பியந்தரம் ௮௦௦ட/௮7102:௮7, 
இடையூறு; 00519016, 10௦. 

[5/0 அம்ச 2 த. அப்பியுந்தரம்.] 

அப்பியம் ௪௦௦௮71, பெ.(ஈ.) தேவர்க்கிடப்படும் 
திருப்படையல் (அறநெறி. 26); ௦0124௦ 1௦ 19 
0005. 

பெ.(௱.) 

[் 59/2 9௮௮ 5 த. அப்பியம்.] 

அப்பியமதன் றந் 27௪2 

நோயாளி; 3 56104 0650 (சா.அக.). 

அப்பியமிதம் 2௦௦/7, பெ.(ஈ.) துன்பம் 
(சிந்தா.நி.187); 1517௨55. 

[5/6 சம்கார 2 த. அப்பியமிதம்.] 

அப்பியமேகம் ௪௦௦ந௪-7129௮/77, பெ.(ஈ.) 
மூத்திரம், யானையின் மதசலத்தைப் போல் 

ஆறுமணிக்கு ஒருமுறை, ஒவ்வொரு 
வேளைக்கும் ஒருபடியளவாக இறங்குவதும், 
காய்ச்சினால் உவர்மண்ணைப் போலடியில் 
வண்டல் படிவதுமான சிறுநீர் தோய்; 8 
0156896 ௦31201611560 டூ 600685514௨ 
580610 ௦4 பாரீர6 86 ஈப௦் 86 லா ௦ 
ஈ€86ப6 10 ரு 54 ௩௦ பா5 ௮0 14 [52/25 
9 88016 சர்வா 1௨81௨0-01௮0 616௨ 
ர 5]010ப5 (சா.அக.. 

பெ.(ஈ.) 

த.வ. உச்சைமேகம். 

/அப்பிய-மேகம்.] 

[5/1 சம 5 த. அம்). ] 

228 அப்பியாசி'-த்தல் 

அப்பியவகாரம் ௮௦௦௪௦௪7௮௮7, பெ.(ஈ.) 
உண்கை (சிந்தா.நி.179); ௨80. 

[5/6 சிம்றச௪/7௮௪ 2 த. அம்ரிபவகாரம்,] 

அப்பியாகதன் சறமந்கரச220, பெ.(ஈ.) 
நெருங்கிய பழக்கமுள்ள விருந்தினன்; 
18௱பி/கா பகர். 'அப்மியாகதரோ 
டுத்த. மதிதிப ௪ ” (திருவாைக். 
கோரச்ச)5 760), 

த.வ. வாடிக்கை விருந்தாளி. 

[5/4 அமி)29௪/௪ 2 த. அப்பியரகதன்.] 

அப்பியாகதி அநக பெ.(ஈ.) தெரிந்த 
விருந்தினன்; 1218 00251. "வரப்பட்ட 
அதிதி அப்பியாகதிகரச்கு உண்டாகும் 
பசியைத் தணிப்பதற்கு.ம் ” (ீவப்ரம்மைக்ப/ 
ப4்..554) 

[5/0. ௪ம//272/2 5 ௧. அம்ியொகதி] 

அப்பியாசம் ௮௦௦227, பெ.(ஈ.) 1. பழக்கம்; 
0ா௨௦1106, 6%610156. கணக்குப் 
போததகத்தின் கடைசியில் சில முக்கியமான 
அப்பியாசங்கள் இருந்தன ' 2. பாடப்பயிற்சி 
(இ.வ.); 666101565 08560 01 £ப/65. 3. இயல்; 
ால!௭. 

த.வ. பயிற்சி. 

[5/1 ௪ம்//25௪ 2 த. அப்பியாசம், / 

அப்பியாசயோகம் ௮௦2]:252-):29௮7, பெ.(.) 
ஊழ்கம்; ஈ௨01121௦ (சா.அக.). 

த.வ. தவநிலை. 

[5/0 ௪2௦24 )/0945த.அப்பிபாச யோகம்,] 

அப்பியா சவைந்தியம் ௮௦௦]:222-ண்ஸ்தா, 
பெ.(॥.) தொடர் பழக்கத்தால் செய்யும் 
பண்டுவம்; 16 ஜா801/௦௨5 ௦71 ௮ 009015, 
பேல௦460ூ/ (சா.அக.). 

த.வ. பக்குவமருத்துவம். 

[5/1. ௪ம்/)/25௪-0/௮ஞ் 5 த. அப்பியாச 
த்திய ] 

அப்பியாசி'-த்தல் ௪௦௦ந25 4 செ.குன்றாவி. 
(/1.) பயிலுதல்; 1௦ றா2௦115௦. 'சான.மாத்திரம் 
அம்பியோசித்தவளறிடத்திலே (பஞ்சத௫.93). 



அப்பியா சி” 

த.வ. பயிலல். 

[5/0 ௪25௪ 5 ஐ. அம்ரியாசி-.] 

அப்பியாசி” ௮௦௦௪2 பெ.(ஈ.) தொழில் 
பழகுநர் (வேதா.சூ.14); ௦0௦ ஈா்௦ றா௮011595. 

த.வ. வினைவலன், வினைவன். 

[5ம ௮ம்] 2 த. அப்போகி] 

அப்பியுதயம் ௪௦2/-/ப/42)2/7), 
நன்னிகழ்வு; ா௦50 1, ூலிரலா6. 

[5/4 ௪ம் 2 த. அம்மாம்] 

அப்பிரகஅரிதகி ௪௦௦1272-௪௯91 பெ.(.) 
காக்கைப்பொன்பொடி (அப்பிரகபற்பம்), 
கடுக்காய்த் தோல் முதலியவைச் சேர்ந்த, ஓர் 
ஆயுள்வேத மருந்து; ௮ ஆபங6010 ஈ௨௦௦௦ 
௦ வா வோக் ௱/௦௨ ௮0 9வ-ஈப4 

ங்கொ 85 செள ராரொக0்216 (சா.அக.). 

த.வ. காக்கைப்பொன் துகள். 

[8ம் ச்சை ரசாக் 2 த. அம்மிரக 

அரிதகி!/ 
அப்பிரகக்கிண்ணி ௮௦௦7௮92-///807 பெ.(ா.) 

தகட்டுத்தாளை (அப்பிரகத்தை) உருகும்படிச் 
செய்து, மெழுகு கட்டி வார்த்தெடுக்கும் ஓர் 
ஏனம்; 8 ௦68811 806 014 ௱௨(60 ௱(௦௨ ௦981 

ர் ௨ ௭௦௮/0 (சா.அக.). 

[ப்பிரக.ம்- கிண்ணி] 

[5/1 ௮௦/4௮ 2: த... அப்மிரகம்] 

அப்பிரகக்குகை 2௦229௪-/-4(/9௮ பெ.(.) 
ஊதை(வாத)முறையில் பயன்படுத்துவதற்காக, 
காக்கைப்பொன் பொடியால் (அப்பிரக 

பற்பத்தினாற்) செய்த குகை; 8 0ப௦1018 
806 ௦7 ௦4௦0 ஈர 10 16 றபாற௦56 ௦7 

பவா ம் ௮ள்ளரு (சா.அக.). 

[8ம் அம்ச 2 த. அமீரகம்] 

அப்பிரககற்பம் ௮2௦/292-6௮0௮77, பெ.(.) 

காக்கைப்பொன்னை (அப்பிரகத்தை)ச் 

செந்தூரம், பொடி (பற்பம்) முதலிய 

மருந்துகளாகச் செய்து பயன்படுத்தும் 

வகையை விளத்தமாய்க் குறிக்குமோர் ஆயுள் 

வேதநூல்; ௮1 ஆபாப€0௦ 11691156 06210 

வரா ரஉ௱லாா௦0் ௨௮0 ப56 ௦14 56/2௮! 

பெ.(ஈ.) 

229 அப்பிரகத்தகடு 

0௦0ற0௦பாம்ே6 0௦1 ௱ர/௦௨ 80 (வா 

நாவா 81/05 ॥ஈ 012 (சா.அக.). 

[அப்மீர - கற்பம்/ 

[5ம் ௪ம்//2422த.அப்பிரகம். கல்பம்2கற்பம், ] 

அப்பிரகச்சத்து ௮௦0௦/242-0-02//) பெ.(ற.) 
காக்கைப் பொன்னிலிருந்து 
(அப்பிரகத்தினின்று) உருவாக்கப்பெறும் 
ஊட்டம் (சத்து); 6558௭0௨ 0ா808௮160 11௦ 

ஈ/0௭ (சா.அக.). 

[5ம் 2௦7௮௪ 2: த. அப்பிரகம்.] 

அப்பிரகசிந்தூரம் 2௦௦7272-32142/77, பெ. 
(1.) காக்கைப் பொன்னா (அப்பிரகத்தா)ரலான 

மருந்துவகை (வின்.); 160 0406 ௦7 1௮/௦ ௦ 
(௦௪. 

த.வ. காக்கைப்பொன் செந்தூரம். 

[அப்பிரகடம்) - அிந்தூரம்] 

[ரர் சம்//௮22த. அப்பிரக.ம். செந்தரர.ம்2 

அந்தரம். 
அப்பிரகசூதை ௮௦27292-20/04 பெ.(1.) மலடி; 

90௦வா2 ௩௦௭ (சா.அ௮க.). 

அப்பிரகசெந்தூரம் ௮20/22.22/72172/77, 
பெ.(1.) காக்கைப் பொன்னை (அப்பிரகத்தை) 

முறையாகத் தூய்மை செய்து, பிறகு அதைப் 

புடமிட்டெடுக்கும் ஒரு வகைச் செந்தூரம்; 8 
60 ௦406 ௦ ௱(௦8 ௦01060 8412 0840 
1௦3 85 06 றா௦௦655 18/0 0008 ॥ஈ 16 
வா! ற60/௦8] 8010௦6 10 ௦16810 
ஈரா 8௦ 1௨ 5ப0)601/10 11 1௦ 
வெள். 115 ௨00008 ௦7 மா/0-0ப5( 
0௦/௦பா 8௮0 ௮ எ! 1௨ கோர 1௪516, 
ாளார்௦வடு ம 15 ௮ 5॥/௦௪1௨ ௦7 ௨06519 
கர்மா ர ௨2:06255 (சா.அக.). 

[தார்ரிரகமம் * செற்தரராம்/ 

[8/ம் ௪ம் 2 த. அப்பரகம்/ 

அப்பிரகத்தகடு ௮02,/272-//29220) பெ.(॥.) 

1. காக்கைப் பொன் (அப்பிரகச்) செதில்; 8 

1௦௦86, 11 ௱855 0௦7 12/௦ 8560878160 

13/15, 72/2 92/25. 2. அப்பிரகத்தை உருக்கி 

அதனின்று உருவாக்குமொரு தகடு; 1௮16 

௦120 நூறா (௦௨ (சா.அக.). 



அப்பிரகநவநீதம் 

த.வ. காக்கைப்பொன் தகடு. 

[அப்பிரக(ம்) - தகடு] 
[5/6 ௪ம்/௮/௪ 2 த. அப்பிரகம்] 

அப்பிரகநவநீதம் ௪௦௦272-72127/04 
பெ.(॥.)காக்கைப் பொன்னால் (அப்பிரகத்தாற்) 
செய்த களிம்பு (வின்.); ஈ/௦8 ஈ௱௭௮0௨ 11௦ ௮ 
ாறளர். 

த.வ. காக்கைப்பொன் களிம்பு. 

[5/1. ௪ம்/4/௮12-7௪0௪-/4௪ 2 த.அப்பிரக 
நவநீதம்..] 

அப்பிரகபற்பம் ௪22/272-00௮), பெ.(.) 
காக்கைப் பொன்னை (அப்பிரகத்தை)ப் 
புடமிட்டு உருவாக்கி நீரிழிவு முதலிய 
நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் மருந்து; ௨ 
௦106 ௦1 ஈ/08 ௦01460 நே ௦௮ 25 
96! ௦0688 07 |ஈ௦௨ ௨01௦3] 501806. [4 
5 ப560 10 0/806165 64௦. (சா.௮௧.). 

த.வ. காக்கைப்பொன் மருந்து. 

[5/0 ௪௦/7412-ம்0௪50௦225 த. அப்பிரகபுற்பம். ] 
அப்பிரகபாடாணம் 200727--027272.77, 

பெ.(ஈ.) பிறவிவைப்பு நஞ்சு வகை (மூ.௮.); ௮ 
ஈர ஊவ! ஐ௦15௦. 

த.வ. காக்கைப்பொன் நஞ்சு. 

[5/1.௪/7424 0252௮7 த. அப்பிரச 
பாடாணம்.] 

அப்பிரகம் ௮௦௦௪4௮, பெ.(॥.)தகட்டுத்தாள் 
(மைக்கா); 1௦௨, (91௦. “அப்மிரக 
பொன்றறைந்தால் அண்டம் பகோகுர(மாம் 
போம்” (பதார்த்த. 7726), 

த.வ. காக்கைப்பொன், ஒட்டுத்தாள். 

[58 சம் 5 க. அப்பீரகம்/ 
அப்பிரகமணல் 2,02/7502-/7727௮]/ பெ.(ஈ.) 

1. நிலத்தினின்று வெட்டி எடுக்கப்படும் 
அப்பிரகமும் மணலுங் கூடிய ஒரு 
மூலப்பொருள்; 8 ஈரா ஊஅ| ௦6 ௦51511 10 ௦74 
58௭0 8௮01௮௦, 75/௦ ௭௦. 2. கருமணல்;: 6120 
5900 ஈு0 சர்ர் (௦௮ (சா.அக.). 

த.வ. காக்கைப்பொன் மணல். 

230 அப்பிரசித்தவிசேடணம் 
[5/6 ௪421௪ 2 ௧. அப்பிரகம்.] 

அப்பிரகாசம்!' ௪-௦-ம2ர்2(22௮ பெ.(॥.) 
விளக்கமின்மை; 1ஈபர51011௫, ரளி 255, 
ொ௱655.  'ஐருகாலத்தும் மிரகாச 
மோருகாலச் தப்ரிரகாசம்" (சூ.த.எக்கிய, 
ழூ்.472 272 

[5/7.20/2422 2 ௧. அப்பிரகாசும்.] 

அப்பிரகாசம்” ௪௦௦0௮4, பெ. (ஈ.) 
சடப்பொருள் (அசித்து); ஈாகர்ரனா, 95 
ராபியா. அவைதாம்... அப்மிரகாசமாய் 
இிறறலான் ” (அி.போ..4-7], 

[5/.௪-௦/44252:த. அப்பிரகாசம்] 

அப்பிரகிருட்டம் ௪௦௦ர்அ்பகா, பெ.(ஈ.) 
காக்கை (சிந்தா.நி.187); 6௦. 

[5/7 ௪-,௦/2-/75/9 5 த. அம்ரகிருட்டம்] 

அப்பிரசம் ௪௦௦௪2௮, பெ.(ஈ.) மலடு, 
குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியாமை; 
௦16655 (சா.அக.). 

த.வ. மலட்டுத் தன்மை, கொட்டு. 

அப்பிரசன் ௮௦௦௪2௮, பெ.(ஈ.) பிறங்கடை 
(வாரிசு) இல்லாதவன்; ௦06 9/௦ 15 சர்ர்ர௦பர 
155ப6 (சா.அக.). 

அப்பிரசாதை 400/௪5204] பெ.(ஈ.) மலடி 
(சிந்தா.நி.187): வான ௩௦௱௮ா. 

[5/4 ௮௦4/2/௪ 5 த. அப்பிரசாதை..] 

அப்பிரசித்தம் ௪-௦-௦/௪(௮, பெ.(ஈ.) 
வெளிப்படையாகாதது: (21 நார் 15 
பாவா, பாறபம்/ உர். 

த.வ. தெரியாதது. 

[5/0 -,0725/200௪ 5 த. அப்ர்ரசித்தபம்] 
அப்பிரசித்தவிசேடணம் 2-02-0/2//2- 

//2222/7௮/77, பெ.(ஈ.) பக்கப் போலிகளு 
ளொன்று (மணிமே.29:151): (௨௦0.) 1௮1௮௫ 
0௦15150100 1ஈ 1௨ 181௦1 1சா௱ நவ 
ப800601 016 1௦ (௨ 000௦6. 

[5/₹. 20/25/200௪ * ,/242722 த. அப்பிர 
அததவிசேடணம்,] 



அப்பிரசித்தவிசேடியம் 

அப்பிரசித்தவிசேடியம் 2-,0-,0/725///2- 
ப/2சஞ்௮77, பெ.(॥.) பக்கப் போலிகளு 

ளொன்று (மணிமே.29, 152); (ட௦0.) 1௮180 

௦8181 100 ரா்உ௱௱௱ாடா $சா௱ 0௦ வா0 

பாஃ௦௦6014116 1௦ 6 ௦0. 

[$7. 2-0725/00/7270/52/22 த. அபப்.மிர 

சித்தவிமசேடியாம்.] 

அப்பிரசித்தவுபயம் ௪-0-2,/23//72-1-ப0௮)/௮/77, 
பெ.(ஈ॥.) பக்கப் போலிகளுளொன்று 

(மணிமே.29, 152); (௦9.) 12/803/ 0௦816 4809 

1 1௨ றவு வாட ரா ரசாறா8 0௨110 

பா௮௦௦6019016 1௦ 1௨ 0000ல். 

[5/0௪-0/2/007௪7ப0௮/௪: த. அ௮ப்பிரசித்த 

யம்] 

அப்பிரசித்தாசம்பந்தம் -௦-0/௪2/2- 
8477070277, பெ.(1.) பக்கப் போலிகளு 
ளொன்று (மணிமே.29, 153); (ட௦0.) 18/40 

௦௦1510 1 116 31௦015 856௨0 1௦ 

௦912018[) ॥௦ ௮414௦1 ஈ௦% ௮1௨௮0 80060160 

பு 116 ௦00. 

[57். ௪-0/25/00272429௮/7.0௮70/7௪2த . 

ஆப்பிரகித்தாசம்புந்த-ம்.] 

அப்பிரசை ௪௦௦௪2௮ பெ.(॥.) மகப்பேறு 

அற்றவள்; & ௫௦௮ 06011௨0 ௦7 155ப௦ 

(சா.அக.). 

[5/7 அறவ 2 த..அப்பிரசை..] 

அப்பிரத்தியட்சம் 2-2-2/௮/4/௪/2௮77, பெ.(1.) 

புலப்படாதது; 1/4 வர்ர 15 ॥ாறனா௦௨01016, 

ரவ ஒ016. 

[5/7 ௪-௮ற(5௮ 2 த. அப்பிரத்தியட்சம்.] 

அப்பிரத்தியாக்கியானம் ௪றறர்சயட/2-- 

/1ு0/2/72777, பெ.(ஈ.) அப்பச்சக்காணம் 

(மேருமந்.1378, உரை) பார்க்க; 56௫ 

0,022224422727777. 

[5/6 ௪௮/௪2/0027 த. அப்பிரத்தியாக் 

கிபானம்..] 

அப்பிரதக்கிணம் ௪-2-௦/7௪/2//72777, பெ.(1.) 

அப்பிரதட்சிணம் பார்க்க; 5868 4-9- 

ற்ர்ச்ா்ப்லா. நகரை யபப்பிரதககிாமா 
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யகினடநீது ' (பீரபோத. 72:12). 

த.வ. இடம்வால். 

[6/1 ௪0720121௮2 த.அப்பிரதக்கிணம்,] 

அப்பிரதட்சிணம் 2-,0-,0/4/210/72/77, 

பெ.(ஈ.) வலமிருந்து இடம் வருகை; 
பரவாய் 1௦ ரர் ௦ 1எ4. 

த.வ. எதிர்வலம், இடச்சுற்று, இடம்வரல். 

[54 -௪-022௮0௪ 5 த.அப்பிரதட்சிணம்,] 

அப்பிரதானம் ௪-௦-072227௮7, பெ.(ஈ.) 

முதன்மையல்லாதது; 481 ௦ 15 
௦0-65821/௮1, 5600002ர 

[6/ம் ௮-0:201727௮ 2 த. அப்பிரதானம்.] 

அப்பிரதானி ௮௦௦7௮22/ பெ.(1.) சிறியோன் 

(வின்.); "51/01/7௦௮1 065௦. 

[6/6 ௮-௦072009472 2 த. அப்பிரதாணி.] 

அப்பிரதிப்பழம் 2௦2/207-0-0௮/௮/77, பெ.(॥.) 

பேரீ ச்சைப் பழம் (பேரீந்து); 0416 1ப!1 ௦4 0416 

(166, 77010௦ 990௦047272 (சா.அக.). 

அப்பிரதிபை ௮௦௦௪௦49௮] பெ.(ஈ.) தோல்வித் 

தானத் தொன்று (செந்.1[1, 13); ௮ 12ப4 ॥ஈ 

௮1081௦. 

த.வ. எதிராடல் குற்றம். 

[5/7 ௪-0எற்ற்/௪ 2 த. அப்பிரதிபைப/ 

அப்பிரதீரூபகதை 20௦/20/7/010௮12047 

பெ.(ஈ.) அப்பிரதியபை (செந்.14, 16); பார்க்க: 526 

௮00ர2010௮ 

[$/ம் ௪-றாசர 0-2 த. அப்பர்திரூபகறதை. / 

அப்பிரபஞ்சம் ௮0௦2-௦௪௮7, பெ.(1.) எலிப் 

பயறு; ௨ 84/9 ராவா 0 ௭௦156-01௪௱ 

(சா.அக.). 

[54ம் ௪-0-0ர௪-0௮0௪ 2 த. அம்மிரபஞ்சம்/ 

அப்பிரபுட்பம் ௮0042202௮7, பெ.(ஈ.) நீர் 

(சிந்தா.நி.169); 1௩௮1௮. 

[5/0 ௪ம்02-2பத0௪ 2 த. அப்பிரடட்பம்/ 

அப்பிரபுத்தன் க௦௦ர22ய/2, பெ.(ஈ.) 

கூர்ந்துணர்வில்லாதவன் (திருக்களிற்றுப்.57, 

உரை); 6150 ர்ண்௦பர் ௨௦ப4்6 11௮160. 
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த.வ. மழுங்கன். 

[5/். ௮-07௪0ப201௪ 2 த... அப்பிரபுத்தன்.] 

அப்பிரம்' ௪ர்சார, பெ.(.) முகில் (பிங்); 
௦௦ப0. 

[5/6ீ. ௪ம்/௪ 2: த. அப்பிறம்] 

அப்பிரம்” ௪௦2௭1, பெ.(ஈ.) 1. வானுலகம்; 
51/808. 2. வானம்; 81மு. 

[5ம் ௪௦/௪ 2 த. அம்ம] 

அப்பிரம்* ௪௦௦/௮, பெ.(ஈ.) 1. பொன்; 9010. 
2. காக்கைப் பொன் (அப்பிரகம்): ஈ/௦௮: 1௮1௦ 
(சா.அக.). 

[$/1. ௮௦/4௪ 2 த. அப்பிரம்] 

அப்பிரமண்ணியம் ௪தர்சாசரரட்சா.. பெ. 
(ா.) உதவி வேண்டிக்கூறும் குறிப்புமொழி 
(கலிங்.455, புது.); ௨0 வகா௱(கர் லிகா 

60 ௨உ௱௦௱ஊ0ப5 (4. பராகள/0௮) 
0660 (8 962160 ப560 (ஈ ௦௮111௦ 1௦ 
512. 

[5/ம்.௮-ம/௮/1/77சறு:௪:த. அப்பிரமண்ணணியம்,] 

அப்பிரமாணம் ௪-௦-2ர்னார2௮, பெ.(ஈ.) 
௩ ஆணை (பிரமாணம்) யல்லாதது; 1994 கரன் 
15 பார்ஈப5ர ரு, ற௦ர் ௮110. 2. பொய் 
ஆணை (பொய்சத்தியம்); 1௮156 ௦24. அவன் 
முறயாயத்தில் அப்பிரமாணம் 
ப ரா ரி னா ர ஸ்...?.. 
3. எல்லைக்குட் படாதது; 1991 வரர் 15 
பர்றாரர்6ம், பிர்றார்2ம6௨. 

[5/0. ௮-௪ 2 த. அப்பிரமாணாம் 7 
அப்பிரமாணஜதிகம் 00//77272-(004/77, 

பெ.(ஈ.) காணாத தொன்றை 
உளதென்றுரைக்கும் உலகவுரை (சி.சி. 
அளவை, 1, மறைஞா.); பா!(65160 *7௮01451. 

த. வ. இல்லதை உளதெனல். 

[5ர. ச-௦72ர2- ௮0 )/2:த. அம்மிரமாக 
அதிகம், ] 

அப்பிரமாணிக்கம் 2-2-மர௮ சர்மா, 
பெ.(ஈ.) 1 சான்றற்றது; 1௮4 எர்/்ள் 15 ரவர் 
5மி4/ன! ௦௦1 ௦ பெ்ராடு, 2. கயமைத் தனம் 

(உ.வ.); 8௦5 

[5/04.௮-௮ாசாரளுத. அப்பிரமாணிக்கம்] 

அப்பிரமாணிக்கம்£ ௪-2-௦ரச௱கரர்ச்சோ, 

பெ.(॥.) உறுதியாகக் கொள்ளத் தகாதது 
(வின்.); பார்ப்பா 285, பராஒரஸ்ரிடு, 

[5/௪ த. அப்பிரமாணிக்கம்.] 

அப்பிரமாணிக்கன் 20௦௦௮21142, 

பெ.(॥.) பொய்யன் (வின்.); 12. 

[5/2.௮-மாகாகார்த. அப்பிரமாணிக்கள். ] 

அப்பிரமாதங்கம் ௮௦௦௮72229௮, பெ.(ஈ.) 
இந்திரனது யானை (சிந்தா.நி.169):; 11௦௮5 
கார். 

[5/4.௪ம்//2-77214/192-த. அப்பிரமாதங்கம்.] 

அப்பிரமு ௪௦௦௮, பெ.(ஈ.) அப்பிரமை 
(வின்.) பார்க்க; 866 2-2-ஐ/௮77௮ 

[540. 42//2ப 5 த. அப்பிரமா.] 

அப்பிர மேயம் 2-௦-௦ர௪௱ஆ:௮7, பெ.(ஈ.) 
1. அளக்கமுடியாதது; 191 முர்ரா 15 
ரா €க2பாக016. 2. ஒரு பேரெண் (வின்.): 9 
பாொ60 பெர்றபி1௦5. 

[5/7 ௪-/௮௱லு௪ 5 ஐ. அப்பிரமேயம்.] 

அப்பிரமை ௮௦௦7௮77௮] பெ.(ஈ.) கீழ்த்திசைப் 
பெண்யானை (சது.); ஈ28௱6 ௦7 (உ 7-௮ 
காம் ௦4 16 6851, ஈாச16 ௦4 அரச 

[5/8 எமிரினாம 2 த. அப்பீரமை,] 

அப்பிரயோசனம் 2-,0-04/02௮4/77, பெ.(.) 
பயனின்மை; 1£ப(165௨1255.. 

[5/1. ௮-௦/௮/3/22 5 த. அப்பிரபோசனம், 7] 
அப்பிராகிருதசரீ ரம் 20-02 ப/௦௪- 

2௮௮/7, பெ.(ஈ.) தெய்வத் தன்மைமிக்க 
மேன்மையான உடல்: 16 ௦௦௫, 95 ௦1 
806 ௦7 0௦85 (2 

[5/. ௪-ற2/பச-ோர்னாத. அப்பிராகிரு5 
சரீரம்] 

அப்பிராகிருதம் 20-07, பெ.(.) 
இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது (பிரகிருதி 
சம்பந்தமற்றது) (அஷ்டாதச. தத்வத்.3:51): (7௭6 
வரர் 1வா5௦௧௭0௦ ஈசர்பாக 
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த.வ. இயற்கை இகவு. 

[6/7 ௪-2 2 த. அப்பிராகிருதம்./ 

அப்பிராகிருதலோகம் ௪-2-றர2/ப/2௪- 
/294/77, பெ.(.) வீடுபேறு (பரமபதம்) 

(குருபர.5); ஈ௨௮/ா. 

[5/4 ௪-072///27/0/4௪ 2 த. அப்பிராகிருத 

லோகம்] 

அப்பிராணம் ௮௦2427௮/77, பெ.(ஈ.) 1. ஆவி 

(உயிர்) அடங்குகை; 80588௭௦6 ௦1 [|116. 

2. சாவு; 06914 (சா.அக.). 

[5/0 ௪-0727௮2த. அப்பிராணம்.] 

அப்பிராணி ௮-௦-௦ச20/] பெ.(ஈ.) 1. பேதை 

(உ.வ.); 121!/655, பா51000 0680. 

2. நலிந்தோன்; சத்தியில்லாதவன் (உ.வ.); 

1௦௨016, 84/௦௮ 06150. பரவர் அப்பரி) 

அவைன ஏண் அடிக்கிறிர்கர் (௫12.2: 

த.வ. அமைதியாளன், வலியிலான், தீதிலான், 

வலுவிலி. 

[5/ம் ௪-மசரர் 2 த. அப்பிராணி] 

அப்பிராத்தகாலம் ௮௦௦ர2//4-6௮௮77, பெ.(ஈ.) 

தோல்வித்தானத் தொன்று (செந்.॥1, 13); 8 

1௮ப!( 1 வாபா ஊா!க0ா. 

[்தம்ரொத்தாம்) - காலம், 

[5/7 ௪-ம20/22 த. அப்பிராத்த்ம்/ 

கால் ீட்சி) காலம், 

அப்பிராப்தி ௪-௦-ஐர௮ம் பெ.(1.) அடையாமை; 

1௦-்்வா௱ாளார். ஈளா-௮௦0ப/514௦. 

த.வ. எய்தாமை. 

[5/0 ௪-௦ர௮ர்2 த. அப்பிராபதி! 7, 

அப்பிராப்பியம் ௪-0-௦ர2௦௦ற்லா, பெ.(॥.) 

1. அடைதற்கரியது; 1421 வார்ன் 15 பொப் 1௦ 

௦0 வீ. 'தப்மிராப்மிய மென்றுரைக்கின் * 

. (குது.ஏச்கியபூ.54:75). 2. அடையத்தகாதது; 

லர் ர்க றார் ரர் 1௦ ௦1 வா. 

அப்பிராப்பியமான தேவதாற் தரங்கார். 

த.வ. எய்தொணாதது. 

[5/0 ௪-௦/20/22த. அப்பிராப்பியம்.] 

அப்பிராமணன் ௪-௦-௦ர7277௮1௪2, பெ.(॥.) 
போலிப் பார்ப்பனன்; ந56ப00-ம8ு௱ல. 

[$1.௮-ம720௮1௮:த. அப்ரிராமணன்.] 

அப்பிராமாணிக்கம் ௪-0-றரகரகிற்க்கா, 

பெ.(॥.) உறுதியாகக் கொள்ளத்தகாதது 

(வின்.); பாம்ப51- ௦15, பராஒஷ்ரிநு. 

[5/1-௦1௮7222த. அப்ரிராமாணிக்கம்.] 

அப்பிராமாணியம் ௪-2-தர்சாசரற்கா, பெ. 

(ா.) அதிகாரமின்மை, உறுதியாகாமை, 

நிலையின்மை (பிரமாணமாகாமை) (சி.சி.8:5, 

ஞானப்.); 1ஈப௮/0௫, பாவபர்௦ார்வ்னா655. 

[5/ம் ச-௦௮ாகறு அத. அப்பிராமாணியம்] 

அப்பிரியதரு ௮2/ந௪-/சப, பெ.(ஈ.) 

1. பயனில்லாத மரம்; ௦(6௱ற1016 1166) 8 

11626 101 பு56ர1ப! 100 வாறு நபாட௦56. 

2. ஒதியமரம்; ளலா 95 166, ௦0172 ௦௦/4 

(சா.அக.). 

[5/0 ௪-௦ற௪ யத. அப்பர்ரியதரு. / 

அப்பிரியம் ௪-2-ஐ ரந, பெ.(ா.) 1. வெறுப்பு; 

015116, பாரீ்ாப!ஊ55. 2. வெறுப்பான 

செயல்: 015201௨6901௪, 0112ஈ54/௦ 8௦(. 'சானக் 

க.்பிரியத்தை யாற்றிறையால் (நல். 

பாரரக..இதர். 2. 

[54ம் ௪-2ற/௪ 2 த. அப்பிரியம்.] 

அப்பிரியா ௪௦௨/௫ பெ.(.) அப்பிரியதரு 

பார்க்க; 566 2002/7)/2-/4/0/ (சா..அக.). 

[5/0 ௪-௮. த. அம்டிரியா.] 

அப்பிருகம் ௮௦௦702௮7, பெ.(॥.) அப்பிரக 

பாடாணம் பார்க்க; 569 200/22-,0.22272/77 

(சா.அக.). 

[5/ம் ௪ம்: த.அப்பிருகம்./ 

அப்பிரேசம் ௮௦/254/77, பெ.(1.) அப்பிரகம் 

பார்க்க: 566 ௮௦2729௮177 (சா.௮௧.). 

[5ம் ௪ம் 2 க. அம்ரிரேசம், / 

அப்பீரகம் அறறர்சசன7, பெ.(ஈ.) நீண்ட 

மரவகை (மலை.); 1ஈ௦/௮ா ௦0-ய௱. 
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அப்பீரா ௪௦ம், பெ.(.) சீமையத்தி; 10௮0 

119 1126; பா 601016 119, “1006 ௦௮/7/02 

(சா.௮க.). 

அப்புக்காத்து ௪௦௦ப/2ப, பெ.(ஈ.) 
வழக்குரைஞர் (யாழ்ப்.); ௮0400916, 8பறாஊா6- 

௦௦பார் 1௨௨04. 

த.வ. வழக்கறிஞர் 

/£. ௪௦:0௦ த. அப்புக்காத்து..] 

அப்புசம் ௪௦௦ப5227, பெ.(ஈ.) 1. சங்கு; லாட 
2. தாமரை; |101ப5. 3. நீர்க்கடம்பு; ௮14 

080௨௨. 

[5/6 சம் 2 த. அப்புசும்] 

அப்புசன் ௮௦0ப22, பெ.(.) 1. நிலவு; ௦௦. 
2. தன்வந்திரி; 7 ௫7௮707 76௨ நரக ௦7 
6 0௦05. 

[5/6 ௪ம்-/௪ 2 த. அப்புசுன்.] 

அப்புலோகிதம் ௮௦2ப-/9/22௱, பெ.(ஈ.) 
சீமையிலந்தை; 1௦610ஈ ]1பர்ப6, 2/3 ப5 
/ப/ப்௪ (சா.௮க.). 

அப்போசுதலர்நடபடிகள் ௮௦2220/௮௮-7௪௪௪ 
இிெ்9௮/ பெ.(॥.) அப்போசுதலரின் கிறித்துவ 
சமயக் கோட்பாடுகள் குறித்து, பைபிளால் 
அறியப்படும் ஒரு நூல் (சோ.); ஈவா ௦4 ௨ 
௦௦௦% 1 16 81016, ப/12., &௦ர6 ஐர$ (0 
40௦54165. 

(0. 2,005/0/09 த... அப்போசுதலா் ன 

அப்போசுதலன் ௪௦253201௮2, பெ.(ஈ.) 
விவிலியத்தி(பைபிளி)ல் காணப்பெறும் 
கிறித்துவின் தலைமைச் சீடர் பன்னிருவருள் 
ஒருவர் (சோ.); ,&௦௦51௨. 

[0. 40௦5/௦/05 5 த. அப்போசுதல்.] 

அப்ரகம் ௪௦:௮௪, பெ.(£.) அப்பிரகம் பார்க்க; 
566 ௮0௦0120௮77 (சா.அக.). 

[5/2. ௪௦74௪ 5 த. ஆப்ரகம்,/ 

அப்வாப் ௪௦௦௧௦, பெ.(ஈ.) நிலத்தீர்வையுடன் 
ஏற்படுஞ் சில்லறைத் தீர்வை (௩.1. 
ஈ௱்$0வ1லா6௦ப5 ௫6௮0 ௦7 1214௦, 1" 8001௦0 

அபக்குவபோசனம் 

1௦ 16 60ப/௮1 1௮00 885685ராளார். 

த.வ. சில்லறைவரி 

[பீ. ௮ம்ட௪ம் * த. அப்வாம்] 

அப! ௪௫௪, இடை. (0௮1.) வடமொழி முன்னொட்டு 

வகை; 8 54. 9800210151 ௦00 80௦௱॥ஈக! 

6005114௦01 (ஈட ௦ர்வா்ஞ், ரீ வா்டு 
௦ 01512௮1௦6. 

/5/4. 20௪22 த. அப] 

அப” ௪௦௪ இடை.(கா(.) 1. ஏதாவது ஒரு 
பொருளுக்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது 
அழிக்கை; 16 இார்ப214௦ ௦7 வரு ௦0160( ௦ (15 
511116 ப*6. 2. உடம்பினெப்பகுதியிலாவது, 
உறுப்பு முதலிய அகைச்சார்ந்த 
இனத்திற்காவது இயல்பாக உண்டான 
தன்மையை அழித்தல்; (11 0944௦1௦9) ார்/21௦ 
௦1 வாரு 008 ௦ றகர் ௦ரீ (6 0௦ஞ்/ ௦ 
ராங் வா ௦7 11 ஈகர்பாடீ ௦7 1 

2116ப165 (சா.அக.). 

[5/0 ௮0௪ 25 த. 

அபக்கியாதி ௪௦௮-201 பெ.(ஈ.) புகழின்மை; 

05760 ப16, 01507௮06, [ஈரீகார. 

[5/6 ௮0௮௪2 த. அபக்கியாதி ] 

அபக்குரோசம் ௪௦௪, பெ.(ஈ.) 
இகழ்கை (சிந்தா. நி. 181); 47௪௮11ஈ0 ரர 
போர். 

2 

[5/1 ௮௦௮/72 5: த. அபக்குரோசம், // 

அபக்குவபுத்தி ௪௦௮ய௩௪-௦௮/ பெ.(.) 
பக்குவப்படாத அறிவு; றற 81பா6 
ப$ (சா.அக.). 

/அபக்கு(ம்) 4 புத்தி] 
/5/4. ௪- ௦௮௧௪ த. பக்குவம்), ] 

பும் 2 புலம் - பொருளொடு பொருந்தும் அறிவை 

அறிகறுப்பு அறிவநரல் (கூவி. 35), புலம் 2” புலன், 
பம் புன் 2 புரத) 2 புத்தி- அறிவு தல்ஷூி 52௨௧௯, 

அபக்குவபோசனம் ௮2/44 ப0௪-60.22.72/77, 
பெ.(॥.) முறையாகச் சமைக்காத உணவா 
யுண்ணுகை; 691100 10௦0 10௦0 வா 
2௦0160 (சா.அக.). 



அபக்குவம் 

து.வ. ஏலா உணவு. 

[5/7 ௪-௦௮/௪ * ௦/7 த. அபக்குவ 

போசனம்,.] 

அடிக்குவம் ௪-2, பெ.(ா.) முதிராமை; 
௱கர்பாடு, யாரி 5. 

[$/ம. 2-0௦௮௪ 2 த. அபக்குவம்.] 

அபக்குவம்” ௪-௪௮0/ய௪, பெ.(ஈ.) 
1. பழுக்காமை; பாா[றனா655. 2. செரியாமை; 

12514௦ (சா.அக.). 

[5/ம் ௮௦௮௪2 த. பக்குவம்] 

அபக்குவன் 2-0 0௪1) பெ. (ஈ.) 
பக்குவமடையாதவன் (தாயு. நினைவொ. 8.); 

1 ௮ரபா6 0650, 00௨ ௦1361 ரம், 25. 1௦ 

0௦ 142160. 

[9/ம் ௪-0௮௦௪2 த. அயக்குவன்.] 

அபக்குவி ௪௪௪44 பெ.(॥.) அபக்குவன் 

பார்க்க: 566 29244//0/217. 

[5/ம் ௮௪-0௮ : த. அபக்குனி] 

அபகடம் ௪௦௪-6௪22/77, பெ.(.) ஏய்ப்பு; 9ப16, 

0151௱ப!211/௦ஈ. “தயகட தினைவிகள் ” 

(திருப்: 245), 
[5/ம் ௪௦௪-௪1௪ 2 த. அபகடம்.] 

அபகதவியாதியன் 224௪௦௪-00/22022 

பெ.(॥.) நோய்வாய்ப்பட்டுப் பிறகு 

குணமடைந்தவன்; 006 81௦ 85 600/8160 

10 வா ॥ 658 ௦ 8 0/55856, 

௦௦ாங௮/ 5௦ல். 

த.வ. நோயகன்றோன். 

[5/4 ௮0௪-2/௪/24 07/20/5042 த. அகத 

௨யொதியன்.] 

அபகம் ௪௫௮7௮/77, பெ.(1.) இறப்பு (சிந்தா. நி. 170); 

0௦1. 

[5/ம் ௪0௪-9௮2 த. பகம். 

அபகமம் ௮92-9.௮/77௮/77, பெ.(ஈ.) இறப்பு; செ 

(சா.அக.). 

[$/ம் ௮௦௮7௮2 த.௮பகமம், // 
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அபகரி--த்தல் 252-௪௮5, 4. செ. குன்றாவி.(1:1.) 
கவர்தல்; பிறருக்கு உரியதை நேர்மையற்ற 

முறையில் எடுத்துக் கொள்ளுதல்; 1௦ 56126 637 

வ/ி௦6, 820 லகு பா, 200ப௦. 

ஏறனையபகரிக்க வந்த சின்மயம் (தாயு. 
ஆசை. 33.) மேறு ஐருருக்குக் கிடைக்க 

ேபண்டிய புதி உயர்வை இவா் அபகரித்து 

உட்டாராம் (இ. 

[5/ம ௮0௮/௮: த.௮பகரி-.] 

அபகனம் ௪௦௮-72௮/77, பெ.(1.) உறுப்பு; 098 

(சா.அக.). 

[5/4 ௮0207௮27௮2 த. ௮பகனம்.] 

அபகாதம் ௪௦௪9722277, பெ.(॥.) கொல்லுகை 

(சிந்தா. நி. 169.); [1/0. 

[$/. ௮0௮-ர/.2/2 2 த. அயகாதம்/ 

அபகாரம்! ௪௦௮ஏஅ:௮), பெ.(॥.) தீமை; 1ர)பறு, 

வா, ஈர80/61. “அபயகார மாற்றச் 

செயினும் (நாலடி. 69) 

[5/ம் ௮0௮-42௪ 2: த. அபகாரம்] 

அபகாரம்” ௪௦௪9௮௮, பெ.(॥.) கவர்கை; 

515௮110, 8ாசர்ரர வல சுவணபகாரம். 

[5ம் ௮0௮-௮22 த. அபகாரம்/ 

அபகாரி ௪9௮427 பெ.(॥.) தீமை செய்வோன்; 0116 

கா௦ 0066 ஊர! 1௦ வாளா, ஙா0ா00௦8. 

ட அம் 202-624 2 த. அபகாரி] 

அபகீர்த்தி ௪௪-40] பெ.(.) புகழின்மை; 

01501206, || 186, 018160 ப16. 

த.வ. அவப்புகழ். 

[5/ம் ௮0௮-472 த. அபகீர்த்தி] 

அபகுண்டனம் சம்௮பரற்ரசா, பெ.(॥.) 

சுற்றுகை (சிந்தா. நி. 172.); 601119, [2/0 

[54ம் ௮௦௮-௮7௪ த. அபகுண்டனம் ப் 

அபகோலம் சம்௪-42/௮), பெ.(ஈ.) அழிஞ்சில்; 

5906-152060 ௮/௨0/ப௱, அபா /௮71௮/0/0/ 

(சா.அ௧.). 



அபங்கம் 

அபங்கம் ௪ம்சாரர௮), பெ.(1.) 1. கோளகவைப்பு 
நஞ்சு (மூ.௮.); 8 ஈரஈகாவ 00150. 
2. மராத்தியரது தெய்வப்பாடல்; /சீசாசப்/ 

௮/01100௮! 8010. 

[5/4 2-ம்7௮12௪ 2 த. அபங்கம்] 

அபங்கன்! சச்சாரசர, பெ.(ஈ.] குறை 
வில்லாதவன்; 016 1166 1100 0476௦4, நார். 

“கொல் யானை மயங்கா  (குமிழ்நா. 729.) 

[5/4 ௪-ம//௮792 - த. அபங்கள்.] 

அபங்கன்” ௮-ம௮7௪௪ஈ, பெ.(ஈ.) கடவுள் (ஞான 
48.): 0௦0 85 பாபர் கு௦௨ 

[5/0். ௪-ம்//௮/1ர22 த. அபங்கள்..] 

அபங்குரன் ௮2௪742 பெ.(ஈ.) திண்ணியன்: 
06 ப்௦ 15 ரி ௦ பாக்க 016. ““தயங்குர 
செங்கோ செங்கீரை (குலோத் பறசாத் 22), 

[5/4. 2-2/௮2ய2 5 த. அபங்குரன்.] 

அபச்சாயை 22௪2௦ஆ:௮; பெ.(ஈ.) 1. நிழலற்றது; 
5800141655 0௨10, 88 8௨ வெட் ௦ 051651] 

௦69. 2. சாவுக்குறி; ௮ 8100 ௦71 02910. 

3. நிழலை அளந்து நாழிகை கணிப்பதில் 
மாதத்திற்குரிய தள்ளுபடியளவு: 060ப௦11௦1 
௦ 16 (உடம் ௦4 ௦0065 80200 ரா 
வ 6 6 01 1௨ ஙா, ௮0௨ (ர 
வெ௦பில0 16 ர௦பா ௦710௨ ஜெ. 

[540. 2020௦/௮-:௪ : ஐ... ஆயச்சாயை, / 

அபச்சி ௪௦௪௦௦/ பெ.(ஈ.) அபசி பார்க்க: 566 
2௦22/(சா.அக.). 

அபச்சுமாரம் ௪௦௦0-72௮௪, பெ.(ஈ.) 
1. கால்கை (காக்கை) வலிப்பு; 61160 55. 
2. பித்து; |பா80) (சா. அக.). 

அபசகம் ௪௪2௪9௮), பெ.(ஈ.) சிற்றிலந்தை; 
வ! |பூபட்6 1166, 5௦ப02 80122. 

[541. 202522 2 த. அயசகம், ]/ 
அபசகுனம் ௪ம்௪-227ப7௪௱), பெ.(ஈ.) தீய குறி ; 

௦80 ௦8. 

த.வ. தீக்குறி. 
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[5/4. ௮04-2௪-0/722 த. அபசகுனம்] 

அபசங்கம் ௪௦௪5௮/79௮/7, பெ.(ஈ.) கால் (சிந்தா. 
நி. 174.); (60. 

/[5/4. ௮0௪/௮/9/1௪ - த. அபசங்கம்.] 

அபசஞ்சாரம் ௪2௦௪-2௪௫௫, பெ.(ஈ.) 
தொந்தத்தை மாற்றல்; றபார்ரூர 1 
016010, 8476014௦ (சா.அக.). 

[5/4 ௪0௪ * 5௮77-0௮௮2. அபசஞ்சாரம்,] 

அபசஞ்சாரி ௪௦௪-௪௫7 பெ.(ஈ.) நோயின் 
தொந்தங்களை மாற்றும் பொருள்; ௮ 
5ப051௮0௦௨ 121 ௦லா095 (0௦ சர்ர் பர் ர 
2 0166856 (சா.அக.). 

[5/0 ௪0௪ * 5௮17-௦௮72 த. அபசஞ்சாரி] 

அபசப்தம் ௪ம்௮-5520௮7 பெ.(.) 1. வழுஉ 
மொழி; *8ப[ர 606550. 2. தீ மொழி; 
ர 8ப501010ப5 6601858101. 3. புகழின்மை; 
015760 பர6. 

[5/4 40௮-8௪00௪ 2 த. தயசப்தம்] 

அபசயம்' ௪2௦2-5௭௪௭, பெ.(ஈ.) கேடு (மச்சபு. 
திரிபுரவி. 2); 96511ப௦11௦, ஈய்ஈ. 

த.வ. அழிவு. 

[5/8 ௪024 9/2 5 த. அயசமாம்] 

அபசயம்” ௪2௪2௯௮௭, பெ.(ஈ.) 1. பறிக்கை: 
[900 0101௦6. 2. தோல்வி; 0575௮. 

[5/4 அற௪/௪ 2 ௬, அபசயம், ]/ 

அபசரிதம் ௪௦௪-2௮/722/77, பெ.(1.) தீயொழுக்கம்; 
௱ு்ா006 ௦௦0ப௦4, ஈ/5ல/௦பா. 

[54. ௮0௮-௦௮௪ 5 த, அபசரிதம்.] 

அபசவ்வியம்' ௪௦௪-2௪ந்சஈ, பெ.(ஈ.) 
1. இடப்பக்கம்; 1671 5106. “தலத்த சவ்னிய 
பேயப சவ்விய நாமம்” தாரணி? பிரதக், 79) 
2. மாறுபாடு; ௦ர்வா்ஷ்) 015006, 395 
9 1௦ ரர் ௦ 12. 

[5/4 ௮0௪-5௪3 த. அபசவ்வியம்] 
அபசவ்வியம்* சம்சஃந்சு, பெ.(ஈ.) 

1. வலப்புறம்; [19/4 510௦. 2. எதிர்விளைவு; 
பாரீவ/௦ப20121655. 
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[5/0 ௮02-5௪0:22 த. அயசவ்வியம்] 

அபசற்பன் ௪௦௮2௮௦௮ஈ பெ.(ஈ.) 1. தூதன்; 

ாா2558௭9௦. 2. ஒற்றன்; 509/ 

[5/65. ௮02-௪௮0 5 த... அயசற்பன்.] 

அபசாரசக்தி ௪௦௪2௫-2௮ பெ.(ஈ.) மைய 

நோக்க ஆற்றல் (புதுமை); ௦8॥11ப0௮! 10106. 

[5/1. 20௪-௦2௮:27224472 த. அபசாரசகத்தி] 

அபசாரப்படு-தல் ௮௦௪2௮௪-௦-௦௪3-, 20 
செ.கு.வி.(5.1.) குற்றப்படுதல்; 10 06 யி ௦7 

01160810, 01500 பார்்ஷ, ॥ாறா௦0ன 506600 

101828௭105 [2506012016 060016. தரன் 

இறைஉளிடைகுது அபார ப்பட்டு) 210247. 

[.அயசார(ம்) 4 படு-../ 

[51/01 ௮0௮-2422த. அபசாரம்] 

அபசாரம்" ௪௦௪-2௮௮, பெ.(.) மதிப்புக் 
குறைவான செயல் (மச்சபு. சந்திரோ. 17.); 
நு... (கக506௦0ா1ப! ௦௦0ப௦1, 

[2௫னாவா06. ' 

[8/4 ௮0௮-2௮௪ 2 த. அபசாரம்] 

அபசாரம்” ௪௦௪-2௫௪), பெ.(ஈ.) 1. இறப்பு; 
0௦21. 2. முறையற்ற மருந்துகள் (அவ 

பத்தியம்); (1 20/06) பாவர்06500௦ ௦ 

ஈாடா௦0 எ ௨௭. 

[$%0். ௮,0.2-0௮/௮ * த. அபசாரம். 

அபசி ௪2௪3[ பெ.(.) 1. அக்குள், ஆண்குறி, 

இடுப்பு ஆகியவிடங்களில் உண்டாகும் 

புற்றுநோய்; 8 0௨0௦௦ ௨00 16 169075 ௦7 

9௨ ௮௱-01 1001 ௦117௨ றவா/6, வா 16 வல். 

2 கண்டமாலை, கடினமும், மினுமினுப்பும் கூட்டி, 

வலிய முடிச்சுகளைப் போன்ற கட்டிகளைத் 

தாடைப் புறத்திலும், தொண்டையிலும், 

கழுத்தைச் சுற்றியும், மாலையைப் போல் 

ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எழுப்பும் ஒருவகைப் 

புண்; 3 5(ரா9 01 ௮18102 0௦0 ௦71 3270, 01௦58) 

இவ/(255, இலாப ௦௫ ொச்பெகட ரா 

௮0606பர் 10௨ /ொர்5 ௦7 ஓ /க4/-ட௦ா௮5, (௦ 

(௨56 07 11௨ 6௦% 80 ௪0௦04 14௦ 1௦௪1, 

$0707ப/௪ (சா.அக.). 

த.வ. கண்டப்புற்று, கண்டமாலை. 

[ம ௮25/2 ஐ. ராஜி] 

அபசிஅம்பா் ௪௦௪3ட௧7௦௮: பெ.(ஈ.) கருப்பு 

நிறமான அம்பர், (வேறு இரண்டு 

வகைகளாவன; வெள்ளம்பர், கசகசா அம்பர்); 

01206 ௮ாட்௭. (6 ௦2 14௦ 1/0 வ: 

௦00 866086 8௪, 80 வாம காற்ற 

(சா.அக.). 

அபசித்தாந்தம்' ௪௦௪347௦௭௭௭, பெ.(ஈ.) 
தவறான முடிவு; 147௦0 ௦௦00ப510. “பன்னு 

மபசித்தாந்த மாகும் “(ிரபோத 42: 3) 

[ம் ௮0௪-37௮ 2 த. அபசித்தாந்தம்/ 

அபசித்தாந்தம்” ௪௦௪௮3௧7௪௭௭, பெ.(ஈ.) 
தோல்வித்தானத் தொன்று (செந். 11, 13.); 9 

13பி4 ஈாு எப். 

[5ம் ௮02-30727/௪ - த. அபசிந்தாந்தம்/ 

அபசுமாரக்கிரகம் 2௦௮2ப-/77௮:௪-/-7207௮/77, 

பெ.(.) குழந்தைகளைத் தாக்குமொருவகைக் 

கோட்குற்றம் (கிரக தோடம்). இது அறிவின்மை, 

மிக்கஅழுகை, வாயில்நுரை தள்ளல், உடம்பு 

நாற்றம், முதலிய குணங்களை உண்டாக்கும்; 
௱௦%௦ பின ௦௦௦ ॥ஈ சரிப், 
௮19 ர் ம ஒர! ாரி்பா௦6 ௦1 8௮7௪6. 11 
8 ஈன! ஆ 5௭௭5916581655, 6006551/6 
9/0, ௦ 5௮1/2 1௦ 6 ௱௦பம், 1210 

9௱௮॥ ௦4 62 6௦0 ௪16. (சா.௮க.). 

த.வ... கோள் குற்றம். 

[81. 202-5ப/77227217௪2  த.அயசுமாரகீ 

கிரகம்] 

அபசுமாரகரோகம் ௮௦௪2/772/-2௮-/274/77, 

பெ.(1॥.) கால்கை (காக்கை) வலிப்பு 

(சு.வை.ர.611.); ௨01120). 

7961. ௮025772/2-62/0942 க.அபசுமாரக 

ரோக்] 

அபசுமாரம்" ௮022477௮௮7, பெ.(ஈ.) 1. கால்கை 
(காக்கை) வலிப்பு; ஒரி, 86 ஈா2ா660 

1085 ௦4 ஈர. 2. வெறுக்கத்தக்க து; 1491 

வார்ன் 18 ர2றப///6, 0150 ப5ா0. 



பணம் 238 பத்தமுகம் 
[5104. 2௦௪2௮774௪2 த. அபசுமாரம்.] 

அபசுமாரம்” சம்ச5ப-ாஅசா, பெ.(ஈ.) 
1. உணர்ச்சியின் தெளிவு நீங்குதல்; 1055 ௦7 

561565 ௦0ா $£56ப௮ 1௨811 105. 

2. உடம்பினுறுப்புக் கேற்படும் அழிவு; றா*/௮1௦ 

௦14 டு ௦08 (சா.அக.). 

[5/ர. 202-5ப/7727279/0௮2 த. அயசுமாரக் 

கிரகம்] 

அபசுமாரரோகம் ௪ம்௪2ப-772/2-109௮, 
பெ.(1.) பித்தம் மிகுதியாகி உடல் முழுவதும் 

பரவுவதால் நரம்பைப் பற்றிக்கொண்டு 

அறிவைக் கலக்கும் நோய்; ௮ ஈ84/0ப5 

91160114௦7 818/9 1௦ 1௨ 08ாலா060 

௦ஈ014௦ஈ ௦4 61/6 1ஈ 106 வூகர்ா. 14 பொட்டு 

911601 16 ஈாா0 (சா.அக.). 

த.வ. பித்தமயக்கு. 

[51. 20௮-2௮௪ * 7௦7௪2 

ரோகம்] 
கு.அ௮பசார 

அபசுமாராசூரன் 22௪5பா1422௪, பெ.(ஈ.) 
முயலகன் (தென். இந். க்ஷேத் பக். 252); 8 
கபால ௪௦56 0௦ஸ் //௮7274/௪ (௦௨5. 

[8/1 
சூரசச்.] 

அபசுவாசம் ௮52-2022௪77, பெ.(ஈ.) ஐந்து வித 
வளி (வாயுக்)களில் ஒன் று; ௦06 ௦7 196 14 11௮] 
815 (சா.௮க.). 

2025ப/772/௪ * 50/2-த. அபசுராரா 

[5/. ௮02742256௪ 5 த. அபசுவாசம்.] 

அபட்கை ௮௦௪/4 பெ.(ஈ.) பாம்பின் கீழ்வாய் 
நச்சுப்பல் (வின்.); 106௦ 1810 ௦4 39 81516. 

[5/. 2௦௪/5 த. அயட்சை, ]/ 

அபட்சியம் சம்ச/2சா, பெ.(ஈ.) உண்ணத் 
தகாதது; ௮1/0 15 பாரி(70 ௦௦5 ப௱ாறரிா 
௦ 15 பாவ் 0165௦1௦ (சா.அக.). 

[5/ம் ௪௦/௮௪ 2 த. அபட்சியம், ]/ 
அபடங்கி ௮2௪௪91 பெ.(ஈ.) பதுமினி சாதிப் 

பெண்; ௦6 ௦7 (6 10பா 019559௦௫14 கொள 
91060 8000010௦ 1௦ 1ப௭ (சா.அக.). 

அபத்தக்களஞ்சியம் ௪௦௪//2-/6/4/௪ற்ா, 
பெ.(॥.) குற்றச்சேமிப்புக் குவிப்பிடம்: 
5101110ப86 ௦7 ௦5. 

[அபத்தம் - களஞ்சி/மம்] 

[8/0 2-02001722 த. அபத்தம்] 

குள் குஞ்சி கஞ்சி: அம்? கசஞ்சியம். 

கர்பம் - கொள்ளிடம் இரும் டம். 

அபத்தசந்தம் ௪௦௪//2-2௮7௦௮7, பெ.(.) 
1. உணவுகொள் டேட்கையின்மை; 3/875100 ௦7 

1௦௦0. 2. பசியின்மை ௫/௮ 04 800 ளடீ (சா.அக.). 

[5/. ௮..௦2001/1௮45௮10 2 த... அபத்தசந்தம்] 

அபத்தம் சம்ச//27, பெ.(ஈ.) 1. வழு; ஊர. 

2. பொய்; 178/5800௦0. 3. நிலையாமை; 

ரஜக. “குடும்பச் தபத்த மூணா்கின் ” 
(ஞானவா. தாசூ. 60.); 4. பேரிடர் (யாழ்ப்.); 
0188518ா வட்டி, 

த.வ. பொய்ப்பழி. 

[5/8 2-0௪௦017௪2 த. அபத்தம்.] 

அபத்தம்பம் சம்சசர்சா, பெ.(.) மூச்சுக் 
குழாமின் பிரிவு; 0௦௦/2] (ப ௦ நாடாா0்/2 
(சா.௮க.). 

[5/6[. 209௮020/7௮7025 த. அபத்தம்பம்,] 

அபத்தம்பமா்மம் ச்ச/்சரம்சாவாரசா 
பெ.(1.) மூச்சுக் குழற் கிளைகள் இரண்டும் 
கூடுமிடம்; (1௨ ராயா ௦4 (06 மரீபா௦2160 
[810185 ௦7 1௨ ௦௦1 ஷுாா9 ௦ ௦ 
5065 ௦4 16 0685! (சா.அக.). 

த.வ. மூச்சுக்குழல் வருமம். 

[5%1. ௪-௦௪2ப௮௱0௮-3௮:-௱௮௩ த. 
அபத்தம்பமர்மம்,] 

கு. மம்ருமம் 5 58ம். ரானா 

அபத்தம்பினி ௪2௪/2-721 பெ.(ஈ.) ஒரு பூடு; 8 
௮ (சா. அக.). 

அபத்தமுகம் ௪ம்௪/2-77பட-ா1 பெ.(ஈ.) 
இழிசொல் வழங்குவோன்: 15ப1-௫௦ப(9௨0. 

/அபுத்தம் 4 மூகம்.] 

[5/6 ௮.6௪202::த. அபத்தம் 7, 



அபத்திசந்தம் 
அபத்திசந்தம் 26௪/-2௮7221), பெ.(ஈ.) அபத்த 

சந்தம் பார்க்க; 886 ச௪ம்ச//௪-௮70௮/7 
(சா.௮க.). 

[5/4 2ம200/7.2-8௮749 2 த. அபுத்திசந்தபம்.] 

அபத்தியசத்துரு ௪ம்சர்ட்ச-சபாப, பெ.(1.) 
நண்டு; 01806 (சா.அக.). 

அபத்தியதை ௪௦௪/௪ பெ.(7.) மருத்துவச்சி; 

ஈாரச்ொ76 (சா.அக.). 

அபத்தியதோடம் ௮௦௪0௪22077, பெ.(.) 

நோயுற்ற காலத்தில் உட்கொண்ட தகுதியற்ற 

உணவால் திரும்பிய நோய் (சீவரட். 30.); 

[61௮056 085௨0 ர 41/௦1/5110 071 0/61௮ரூ 

ப195. 

[8/1 ௮0௪00)/24012522௧. அயத்தியகோடமம்/ 

அபத்தியபதம் சச்ச(2-2௪௦77, பெ.(ஈ.) 
பெண்குறி; 12௨௱௮/6 566! 00௮ (சா.அக.). 

அபத்தியம்'த௫௪/௯, பெ.(॥.) முறையாக 
(பத்தியம்) மருந்துணாத் தவறு; 6121௦ 11௦௱ 

681060 0/7, ராறா௦0னா ௦ பாதகப((501௦ 

01, ர ௱€0/0௮| உளார். “அபத்தியஞ் 

செய்திட றனக்கே கேடு" (வேதா. சூ. 775.) 

த.வ. பத்தியக்கேடு. 

[5/6 ௮0௪102 25 த. பத்தியம் / 

அபத்தியம்? ௪ச்சர்ட்கா) பெ.(ஈ.) 1. பிள்ளை 

(சிந்தா. நி. 168.); ௦4/0. 2. மக்கட்பொது 

(நாநார்த்த.); பாக 00. 
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| அபதந்திரம் 

அபதார்த்தம் 
[5/0 ௮௦௪௪ 2 த. அபத்தியாம்] 

அபத்திரவியம் சச்௪-ஈ்ரசந்கு, பெ.(ஈ.) 
1. மாசு; நிலாம் 017 0688! 1௦55. 2. கலப்பு; 

ரொட்பா6 (சா.அக.). 

அபதந்திரகம் ௮௦௪-/௮72729௮, பெ.(ஈ.) வளி 

மிகுதியால் (வாதாதிக்கத்தினால்) மூளை 

தாக்கப்பட்டு, அதனாலேற்படும் இசிவு 

முதலான வலி; ௦01/ப151005 88 8 165ப1 ௦7 
16 வரி6041௦ ௦74 பாவ 06 1௦ 16 80013/2160 

00௦00111௦0 ௦7 ஙலஷ்ப' ற 1௨ ஜவா, 

4,000/601/0 00/14ப/5/0175 (சா.அக.). 

த.வ. மூளை இசிவு. 

.092-/2/70/727/77, பெ.(ஈ.) 

அபதந்திரகம் பார்க்க; 566 ௮2௪:/270722/77 
(சா.௮க.). 

அபதாப்பணம் ௪௦௪-2௯௦௦௮7௮7, பெ.(ஈ.) 

1. உண்ணா நோன்பு; 185040. 2. நோன்பு; 1௦4 
01/61 (சா.அக.). 

[5/ம் ௮0200௮1122 த. அயதா்பணம்.] 

அபதரோகிணி ௪௦௪2௪-729/21 பெ.(1.) ஒரு 

புல்லுருவி; ௮ 81251௦ இலா, 2௦/௨7௭௦ 

[6556//0/065 (சா.அக.). 

அபதாங்கம் ௪22-/2772/77, பெ.(1.) கருவைக் 
கரைப்பதாலும் அல்லது கரு தானாகவே 

அழிவதாலும் காயமடைவதனாலும், மற்றும் 

வேறு வகைக் காரணங்களினாலும் ஏற்பட்ட 

மிகுதி௮ுரத்தவஷவெவொழுக்கினால் 

உடம்பிலுண்டாகும் அதிர்ச்சி; ௮ ௦௦001௦ பே௦ 

(௦ 6002589149 ரளா௦ா!20௦ 101040 005௭ 

படா 8 8௦௦1௦1 ௦ ௱/50சா1806 0 ௦6 

1௦/1! 1௦ ௮ ஓர்சாக! 000 ௦ [ர/பரூ- 

50015, 15 981௪௮ ஈ௦பா௮ம்16 (சா.அ௧க.). 

த.வ. கருவிழி நடுக்கம். 

அபதார்த்தம் ௪-௦௪2௮0௮77;  பெ.(.) 
1. உள்ளதல்லாதது; 1௦. 2. பயனற்றது; 

[௮1 க்ப் 15 5௨/65. 

[5/ம ௪0௪௦2௪ 5 ஐ. அபகுராத்தம்] 



அபதானகம் 

அபதானகம் 25௪-(2729௮/77, பெ.(ஈ.) 1. எல்லா 
வகை நோய்களிலும் காணும் இசிவு; 8 081௭௮! 
வரு 1௦பா0 ॥ா ௨ 0/862856. 

2. வளியினால் நரம்புகள் தாக்கப்பட்டு 

அதனாலேற்படும் வலி அல்லது இசிவு; 

௦வய/8/07 0ப6 1௦ 16 87146011௦0 ௦7 16 
1ஈ6ங65 0 6/6 - கோர்£65 ௦4 ௨ 1பஈ௦/0வ] 

௦ ஈ்பால். 3. கால்கை (காக்கை) வலியாற் 

காணுமிசிவு; 8 8ஈகாற 8௦௫5 006 10 

0162-14 (சா.அக.). 

த.வ. நோய் இசிவு. 

[5/1. 202-02722 த. அபதானகம்.] 

அபதானகவாதம் ௪ம்௪-/27272-4204/7), 
பெ.(1.) 1. உடம்பு சூடாகி வளி (வாயு) எல்லா 

நரம்புகளிலும் பரவுவதால், திடீரென 

எழுந்திருத்தல், உளறுதல், நடத்தல், நகைத்தல் 
முதலிய கெட்ட குணங்களைக் காட்டுமொரு 
நோய் 8 16பா00௦ 0156956 ௦4 8ரபா௦்௦ி 60 

லோ 1௦ 16 ॥ாப6 கொண்ட பெ6 10 16 

8091856160 ௦௦0110ஈ ௦7 ஆய ர ட வனா. 

115 ௱ாவ/60 நூ 116 50002 ரவா ௦4 (6 

௦650 10 660, 1௦ 80660 80 

06௦ப/௮ா 18ப0ர்்ன, 8 [400 ௦14 ஈபா௦516. 

2.இசிவின் (வாதத்தின்) எழுச்சியினாலெழுந்து, 

நரம்புகளிற் பரவி எழுந்தெழுந்து விழுவதும், 

வலிப்புத் தவிர, மற்றபடி இயல்பாக ஏற்படும் 
கால்கை (காக்கை) வலிப்பு நோய்; 8 1௦ ௦7 
0186856 (ஈ வரப் 116 நரல் 1215 1௦ 11௦ 
9௦பா ௭116 /916 ௮௭0 ஒள் வி ஷா 
௦4 601603 600601 ௦௦0௩151075 (சா.அக.), 

த.வ. இயல்பலா இயக்க நோய். 

[5/0்.202-0272-/2/25த. அபதானக வாதம். ] 

அபதானம் சம்222ர௮-, பெ.(ஈ.) நற்பெருஞ் 
செயல்; 9681 ௦7 1௦016 0680. “இதுவன்றோ 
அடைய அபுதான மிரக்கிறடி ௭௫) 2 ௪ 2). 

த.வ. அருங்செயல். 

[540 202-227௪2 த. அபதானம்.] 

அபதேசம் ௪௦௪423௮-௱, பெ.(1.) 1. பெரும்புகழ்; 
186. 2. நிமித்தம்; ௦856, ௫௦11௨. 

240 அபமம் 

3. தலைக் கீடு உரை (வியாலம்); றா616)6. 

4. குறி; ராவா, மபர். 5. இடம்; 0180௦6. 

[5ம் 202-058 2 த. அபதேசம்./ 

அபதேவதை ௪௮௦௮-02௪௦! பெ.(ஈ.) ஆரஞர் 
தெய்வம், தீய தெய்வம்; ௦0, 0050, ௭1 

$மா1(. 

[51/00 20.2-022/2/2 2 த. அபதேவதை.] 

அபநயம் ௪௪௮௫7, பெ.(1.) 1. பிணி தீர்த்தல்; 

போ 8 0156986. 2. இறப்பு; 06917 (சா.அக.). 

அபநாசி ௪௦௪௮௪2 பெ.(ஈ.) மூக்கின்மை; 180% ௦1 
1௦86, 0000681151! 9௦5௭௦6 01 9 1056 

(சா.அக.). 

[5/1. 20௪-23௪ த. அபநாசி.] 

அபநித்திரை ௪22-ஈ/447/பெ.(ஈ.) உறக்கமின்மை; 
1660162581855 2011 ம 8622, 11௨௦௱௱8 

(சா.அக.). 

த.வ. உறக்கக்கேடு. 

[5/6். ௮02-/0722 த. அபநித்திரை.] 

அபநிரியாணம் ௪மிசாருசாசா,  பெ.(ஈ.) 
படையெழுச்சி (சிந்தா. நி. 182.); ௮௦ ௦7 

£0008. 

[5/4 சற :2ர௪ 2 த. அபுநிரியாணம்.] 

அபப்பிரசாதை ௮௦௮-0-௦2222241 பெ.(ஈ.) 
வயிற்றிற் கருவழித்தவள்; ௮ 18௮16 ௩௦ ரஷ 
180 8 £௱(508171/806 8 80060 ஙா 

(சா.அக.). 

அபபாத்திரிதன் ௪௦௮2௪1802௦ பெ.(.) 
இனத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டவன் 

(பிரஷ்டன்) (ளோ..; 00௨ ௦ 18 

5ண௰ூ௱௱பா(௦9160. 

[5/1 ௮02-020-2த. அடடாத்திரிதன். 

அபமட்டர் ௪5௮-772//2 பெ.(ஈ.) வட்டத் திருப்பி; 
611657, 065௭10 ௨/05 0னஎர்௭ (சா.அக.). 

அபமம் ௪2௮77௮7, பெ.(ஈ.) வான்கோாள நடுநேர் 
வரையிலிருந்து விண்மீனுக்குரிய கோணத்் 
தொலைவு; (&8110ஈ.) 0601144௦. | 

த.வ. விலகல் கோணம். 



அபமரணம் 241 அபயம்” 

[54 20௮77௪ 2 ௧. அபமம்,] 

அபமரணம் ௪2௪-/772:/௮௮7, பெ.(1.) 1. அகால 

மரணம் பார்க்க; 866௨ ௮429/471௮:21௮. 

2. இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு; பாஈ௭ரபாவ! . 
06௮4 (சா.அக.). 

[5/1 202-/7712/212த. அ௮பமரணம்.] 

அபமார்க்கம் சம்ச௱ச்சா, பெ...) 
1. நாயுருவிச் சமூலம்; 116 2ம் 25 9 ௨௦16; 
்ய்லா 0௦பா, கிரிராச10/65 ௪5608௮. 

2. ஆதன் கடைத்தேறும் வழி; 16 ஐ ௦7 
உவ 21400 (சா.அக.). 

[6/0 ௮௦27721922 க. அபமார்க்கம். ] 

அபமார்க்கி சம்சா பெ.(ஈ.) பூடுவகை 
(பதார்த்த. 395.); 8060195 01 ,40/177வ0125. 

[5ம் 2027721022 த. அபமார்க்கி] 

அபமானம் ௪2௪௮772277, பெ.(ஈ.) மானக்கேடு 

(அபகீர்த்தி) சிந்தா. நி. 173.); 0158௦௦பா, 

01501906. 

த.வ. மானக்கேடு. 

[தய - மானம்] 

[54ம் ௮௦௪2 த. அப] 

அபமிருத்தியு' சச்சரவு பெ.(ஈ.) 
இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு; பாற வு, 
9௦0/ச1வ! ௦ பாரா௮ர்பா௮! 6௭744. 

[5/4. அ0ச-ரம்ப2 த. அபமிருத்தியுப/ 

அபமிருத்தியு” சச்ச-ஈாச்பப்ட ப, பெ.(.) 1. இடர்; 
௮01294 லொரி. 2. நோய்; //285 (௦ ஈர் 

2 ௦6180 [௨0௦ய௦175) (சா.அ௮௧க.). 

அபமிருத்து ௮25௪-7777) பெ.(.) அபமிருத்தியு 

பார்க்க; 566 22௪-/71/பஷ்_(சா.௮க.). 

[$4ம ௮௦௪-11)மப2 த. அபமிருத்துப] 

அபயக்கல் ௪2௮௮௮! பெ.(ா.) எல்லைக்கல் 
(இ.வ.); 0௦பா09ரு/ 51006, 86 ர2௱௦வ0 1681 

௦ரீ ௨௦௦80௦. 

[அயயம் - கல்] 

[6/4 ௪-௦/௮:2த.. அபயம்] 

அபயகத்தம் 092)/2-202/77)  பெ.(ஈ.) 

1. அடைக்கலக் கை; 19/14 லா0௦73110௦1௦ 

091891 06௪8௦ [2/560 ॥ ஈ 108 ௦7 0150வ110 

19௮17 ௮10 285பார0 ா௦1601/௦. 2. கடவுளின் 

வலக்கை (அபய) முத்திரை பதிந்த சந்தன 

வில்லை; மார்(6 05/66 0ரீ 58௭0௮! மொ1வா!ஈ0 

௨25510 ௦15 ரீராட்ர்காம் ௦71/6 (0௦1 

வாய் றா65ார்60 1௦ ௦500௨5 ர (ஊற. 

[5/ம. ௪-7 * /125/2 த. அபயகத்தம்] 

அபயகரம் ௪௦௮௮௮௮, பெ.(.) அபயாத்தம் 
பார்க்க; 566 ௪௦௪7௪/1௪7. “ஆசை யிக்கு 
பமயயகுரம் பாரேனோ ப்ட்2 சர். 2027, 

த.வ. அடைக்கலங்கை, உதவிக்கை. 

[5/5 ௮-ம/72:௪- த. அபமாம்/ 

அபயகுலசேகரன் ௮9)20/௪229௮/2 பெ.(1.) 
திருமுறைகண்ட சோழன் (திருமுறைகண். 1); 

9 09-/0179, 

அபயங்கொடு-த்தல் ௪2ஆ௮/*-40-, 4 செ. 

குன்றாவி.(1.(.) அஞ்சலென் றருளுதல்; 1௦ 

0156! *58 நே £2/510 1௨ ௨0, 91/௪ 

255பா௮06 07 ழா௦16௦1101, 01/6 [27 ப06. 

த.வ. புகல்தரல்.. 

[5ம் ௮-௦/௮:௮2 த. அபயம் / 

அபயதானம் ௪ம்ஆசசசாகு, பெ.(ஈ.) 
அடைக்கலந் தருகை (கம்பரா. வீபீடண. 120); 
ரர 855பாா௦6 04 587 ௦ றா௦16010. 

[அபயம் - தானம்] 

[54ம் ௪-ம் ௬. அபயம்] 

அபயப்பிரதானம் ௪ம்௮/௪-0-0/20:204/77, 

பெ.(1.) அபயதானம் (பிரபோத. 22, 5) பார்க்க; 

666 02)/2022/72/77. 

/5/ம் ௮-0௮:௪0/2-022722- ௧ பயப் குரனாம்] 

அபயம்" ௪ம், பெ.(ஈ.) இலாமிச்சம் 
(நாநார்த்த); பே5௦ப5 01955. 

[5/ம ௪-௦/௮/22:த. பயமம்/ 

அபயம்? ௪௫௯௪, பெ.(ஈ.) மிளகு (வை.மூ.); 
0௦006. 



அபயம்” 

அபயம்” 22௮/௮, பெ.(॥.) 1. அச்சமின்மை; 

1621658168, ஈன்று, 89ரீஞ், 56௦பர்டு. 
“அயயமச்சம்" (பிரபோத. 27, 87), 
2. அடைக்கலம்; [67ப06, 000௦16௦11௦. சன்னா 
புனக் குபயம் (நள. கலிநீ 3), 3. அருள் 
(பிங்.); 9005 97806, 98 61ப06. 

[5/6 ௪-2/7௮/22 த. அபயம்] 

அபயம்” ௪௫௮௪௪, பெ.(ஈ.) 1. செவ்வியம்: 
௦௱௦ 0 080% 06008, 00௪ ஈ/ராயா. 
2. ஒரு நறுமணப் புல்; 8 10 ௦7 506160 07255 
(சா.அ௧க.). 

அபயமிடு-தல் ௪௪௮௮)-/-, 20 செ.கு.வி. 
4.1.) அடைக்கலந்தரும்படி கூவுதல்; 1௦ 0௮! 1௦1 
5ப000பா, 80068! 10 றா௦18014௦. “தடயமிடு 
குரலறியாயபோ ' (திருப்பு; 180.) 

[அபயம் - இடு... 
[$/1. -ம/72/22 த. அபயம்] 

அபயமுத்திரை ௪5௮/௪-ஈப/அ[ பெ.(ஈ.) 
தஞ்சமளித்தலைக் காட்டுங் கைக்குறி; 0086 ௦4 
6 ரர ர்கார, 85 ௦7 8 1001, [215௦௦ ௮6 ௮ 
819 ௦7 ௦1601௦. 

[அபயம் - முத்திரை..] 
[5/ம். ௪௦/7௮:௮22 த, அபயம்.] 

அபயர் ௮9௯௪7 பெ.(ஈ.) வீரர் (உரி. நி.): வலா107. 
[5/. ௪ம்/௮/22 த. அபய்] 

அபயவத்தம் ௪சசசர்சா பெ.(ஈ.) 
இணைக்கை வகை (சிலப். 3, 18, உரை); 
(/20௪.) 965(பா6 மர் 6௦16 ஈலா0 (ர க்ர்ப்ள் 
ம்ஷு, ॥ 22௪-070 0056, 816 01௨060 
1௦௦567 50 95 (௦ *906 (66 0௨௮5௨1. 

[5/1. அபஎற்/௪5 த. அபயவத்த,ம் ] 
அபயவரதக்கை ௪௦௮)2-0௪202-/-/2/ பெ.(ஈ.) 

மனக்கருத்தைக் குறிப்பாய் விளக்கும் கை 
மற்றும் மெய் செய்கை (அபிநயக்கை) வகை 
(பரத. பாவ. 55.); (7/சற௪) ௨ 0096 ௦4 1 
8005, 006 10104416 ௦74 001600௦, 8ஈ௦ 6 
016, 66510 ௦7 6௦௦15. 

ர் அபயவரதம் -- ௯.] 

242 அபயன்கடுக்காய் 

[5/ம.௮-ம்/௮/௪ * 020௭2 த. அபயவரதம்] 

அபயவாக்கு சமச் பெ...) 
அஞ்சலென்னும் அருட்சொல்; 888பா௮ா௦6 ௦7 
59116)/, 5010 04 80௦௦ பா௨0 ர். 

[டயம் - வாக்கு.] 

[5/4 ௪௦/௮2 த. அபயம்] 

அபயன்" ௪ம்௬௪ற, பெ.(ஈ.) 1. அருகன் (திவா.); 
சீர்க், 85 மர்ர்௦பர் 1762. 2. சோழ மன்னருள் 
ஒருவன்; 62/2 79. “செய்யகோ லபயன் 
(பெரிய பு திருமலை. 72), 

[5/4 2-௦7௮/௪ 2 த. அபயன்.] 

அபயன்” ௪4௮௯௪ பெ.(॥.) அபயன்கடுக்காய் 
பார்க்க; 566 292௮::௪//4 தடயனைனுங் 
கடுக்காய்" (புதார்த்த. 96.3), 

அபயன்” ௪ச்ஆ௪ பெ.(ஈ.) அச்சமில்லாதவன் 
(நாநார்த்த.): 12211658௱௭. 

[5/8 2-ம்௮/௪ 2 த. ஆபயன். 

அபயன்” சச்சு பெ.(ஈ.) உடம்பில் 
எலும்புகளைப் பற்றிய நோய்களைப் போக்கும் 
கருப்பு நிறமானதும் பொதிகை மலையில் 
விளைவதுமான கடுக்காய்; 8 8060165 ௦1 
0180% 1 பர ஈடா£௦0௮1௮॥ 0302016 ௦74 போரா 
0156856 911601/0 17௨ 6௦0 18 (6 84/51. 
51828 0068 1௦ 808 (6௪7 ((்/5 ரப (8 
814016 ॥॥ ௦010௮ ஈரி15 1ஈ (06 ரவு 
மி். “தயயனெனுங் கடுக்கா யங்க நோ 
ப்பல்லாம் அபமாமிட் டோட் 224கு.ம்- அபையுற் 
கதிக நிறங் கறுப்ப தாகும் விளை ய்்பமி/ 
பொதிகை மலையாம் புகல் (பதாரதீத. சிற்] 
(சா.அக.). 

[5/6. 2-2/௮25 த. அபயன்.] 

அபயன்கடுக்காய் 202) 420/-/02 
பெ.(1.) கடுக்காய் வகை; 8060166 ௦4 பால்ப!(௦ 
ஈராம்வ8. 

/அபயன் - கடுக்காய்] 

[5/4 ௮௪௮௪ &. அபயன்.] 



அபயாத்தம் 243 அபரதன் 
அபயாத்தம் ௪௪௮௪77, பெ.(£.) அச்சந்தீர 

வமைக்குங் கை (சிந்தா. நி. 174.); லாம் ௮560 

| 1௦6 ௦7 0(5றவிரார 122 ௮0 858பாா0 

0ா௦16௦14௦. 

த.வ. தஞ்சக்கை, அடைக்கலக்கை.. 

[5/0 2-2/௮/27/925/22 த. ஆயயாத்தம்.] 

அபயாதிசலகம் ௪௪௪72௦2௮9௮, பெ.(॥.) 

மூச்சு, விக்கல் ஆகியவற்றிற்குச் சுக்கும், 

கடுக்காயும் சேர்த்து செய்த ஒரு வகைப் 

பிசுபிசுப்பான மருந்து; 39 09516 ௦074 நே 097, 

80 ௦பொர்ரு வபர் நறா6500௪0 107 ௮70- 

௮1/10 வா /600 ப (சா.௮௧.). 

[5/6 ௪-ம௦/௮:274042/22த. யயாதி சல்கம்] 

அபயாரிட்டம் 229௮:௮7/௮77, பெ.([.) காய்ச்சல் 

கட்டி, செரியாமை, நெஞ்சுவலி, காமாலை, 

குடற்பூச்சி முதலிய நோய்களுக்குக் 

கொடுக்குமோர் ஆயுள்வேத மருந்து; ௮ 

ஷூயா601௦ றாவ ஙா ரா 08565 ௦4 

63௭060 506௨, ॥௱றவாா௨0 010௨5110, 

றா! கோொ௱்௦௦௮, ॥௦௮11-0152256, |8பா0166, 

25011625, ௦௱5 ॥ா உ ரர் 65 610. 

(சா.அக.). 

[9/4 ௪-0௮:2-5/22 ௬. அயயாறிட்டம்/ 

அபர்யாப்தகம் ௮௦௪3/:40/227௮7, பெ.(॥.) 

பற்றாக்குறை (மேருமந். 713, உரை,); 

ர 5பரி/ொடு 

[5/7 ௪-0௮00:20/4/௪ 2 த. அயாயாப்தகம்]/ 

அபரக்காத்திரம் ௪௦௮௪-4277, பெ.(ா.) 

1. கால்; 160. 2. பின்கால்; [0 169 ( 

பெொபற ௨05) (சா.அக.). 

அபரக்கிரியை ௪௦௪௪ ற பெ.(ா.) 

சவச்சடங்கு; 00560ப!/65. “அபரக்கிறியை 

இன்றோடு முந்தது . 
த.வ. இறுதிக்கடன். 

[5/7 ௪-௦ ௮௭பற22 த. அபரக்கிறியைப 

அபரகாத்திரம் ௮0௮/௮-2/47௮/77, பெ.(ா.) கால்; 

60. “ேழம்.... மருப்புத்திண்கை பபரகாதி 
திறங்க டம்மாற்.... கொண்றது (2. 806, 

[5/5 ௪-2 2 த. அபரகாத்திரம் ] 

அபரங்கப்பருப்பு ௮ம்௮௪17௪-0-2௮7ப/00 ப, 

பெ.(1.) உளுந்து; 6180 ர, /2725௨௦//5 

720/௮1ப6 (சா..அக.). 

அபரசன் ௪௦௮௪2௪, பெ.(.) தம்பி (சிந்தா. நி. 

166.); 70பா0ள ௦௦௭. 

[5/1 ௮0௮/2-/௪ 2 த. ௮பரசன்...] 

அபரசூரியன் ௪2௪௪20ந்2 பெ.(.) அறிவ 

நடைகளிற் சிறந்தோன்; 061501 6-௦! 

[ட 150௦ வார் சா௮௦1, 85 8 860000 

5பா. 

/அபர(ச) - சூரியன்.] 
[5/6 ௪,௦௮௮. த. அபரம்] 

அபரஞ்சி! ௪௦௮௪] பெ.(ஈ.) புடமிட்ட பொன்; 
[211160 001/0. “ஆ.மிரத் தெட்டு மாற்றி 

ஊபரஞ்சி (மசீசயு; தாரகாசரல; 28.) 

அபரஞ்சி” ௪௦௮1௪] பெ.(ஈ.) 1. தங்க ஒள்ளிழை: 

0௦10 [6874 ப560 1 51410 0ா6010ப5 510095. 

2. கம்மாறு வெற்றிலை; 8 8060165 ௦07 ௩ 

016 ௮0 பா 14/௦ 06616 19௦7 (சா.அக.). 

அபரஞ்சித்தூள் சமிஎசர்்ட்ட் பெ.(॥.) 
1. தங்கப் பொடி; 0010 பெ5(. 2. பொன்மணல்; 

0010௦16 (சா.அக.). 

அபரஞானம் ௪௦௮/௮-/727௮/77, பெ.(1.) நூலறிவு 

(ஒழிவி. கிரியை. 11. உரை); (21 ஈர/௦் 5 ௦1 

கெ ௧150௦, 95 ௦1௨00௦ ௦04 225௮௪5. 

[5/௩ ௮-,௦௮௮-/%4 727255. பரஞானம்] 

அபரத்துவம் ௪௪௮:௪/20//2777 பெ.(1.) பின்மை 

(பிரபோத. 42. 2); 69 6, ௦௦ ௭74. 

[5/ம் ௪0௮௪௪ 2 த. அபரத்து வாம் / 

அபரதரன் சம்சாச/௪௪) பெ.(1.) வெடியுப்பு 

(வை. மூ.); 5௮116. 

அபரதன் ௪௦௮:௪௦௪ பெ.(1.) வெடியுப்பு; ஈ116- 

ற௦1௮55/ப௱ (1216 (சா.அக.). 



அபரதி 
அபரதி ௪௦௮௪௦ பெ.(ஈ.) தாமதிக்கை (சிந்தா. நி. 

167.9); வஸு. 

[5/0 ௪2-௭2 த. அபரதி] 

அபரநாதம் ௪௦௮௮௪2௫௯7, பெ.(॥.) சிவக் 
கொண்முடிபுகளு ளொன்று(வின்.): ௨ 
5ந்காசர்பபவார, 

[5/4 ௮0௮2727225. அபரதாதம்.] 

அபரபக்கம் ௮5௦௮:2௦௮௯7), பெ.(ஈ.) தேய்பிறை 
(கிருஷ்ண பட்சம்); 1௨ 0௨1 6 1௨11 ஈல!* ௦ 
6 [பாகா ௦ம். 

த.வ. இருட்பக்கம். 

[5/4 20௮/௪: க. அபரம்). ] 

அபரபட்சம் ௪௦௪௪௦௪2௮77, பெ.(ஈ.) அபரபக்கம் 
பார்க்க; 566 ௮2௮௪024277. 

[5/4 ௪-,௦௮௪40௮௦௪ * த. அபரபட்சும்.] 

அபரபுத்தி ௪௦௮௮௦0 பெ.(ஈ.) பின்புத்தி (வின்.); 
0150௭௦, ௮ரிவார௦ பர். 

அபரபோகம் ௪௦௮௪-59௮7, பெ.(ஈ.) இம்மை 
மறுமைகளில் துய்க்கத்தக்க இன்பங்கள் (சி.சி. 
8, 18.); 01225 பா௦5 8/00/௨0 10 116 ௩௦ம் வா 
[௨ ரம். 

[5/. 2-0௮1௭70/727-25 த. அபரபோகபம்/ 
அபரம் ௪௦௮௮) பெ.(ஈ.) 1. பின் (பிங்.); 15114, 

௦119 ௨41611 46 ௦ 01206. 2. முதுகு (பிங்); 
௦80. 3. யானையின் பின்னங்கால் (திவா.); 
169 ௦7 8 ஓரகார். 4. பொய் (பிங்.); 
1௮158௭௭௦௦0. 5. நிரயம் (பிங்); வ. 
6. காப்பு (பிங்.); ௦௦94 ௦7 ௱ வி. 7. மேற்கு; 1௩/65. 
“அபர திசை”. 8. சவ (பிண)ச் சடங்கு; 
௦௦56001685. 9. தோணியின் பின்பக்கம்; 51 
௦14 ௨5/2. 

[5/01. 20௮122 த. அபரம். / 
அபரமார்க்கம் சச்௫ச- காளா, பெ.(ஈ.) 

வெண்ணாயுருவி; 2 ுா்/(௨ 8ற60165 மர 
நாயுருவி. ௮ இலார், ஈய ப்பா. 440 ௮025 
250௨79 (சா.அக.). 

அபரமுத்தி ௪௦௮:௪-ஈ1ப பெ.(ஈ.) 1 பதமுத்தி; 
ரீசர் 51216 ௦1 ௦1155, ஈவா ௦1 
6 லாக ௦7 011165, ௦0 (௦ 2வவ௱பர்(!. 

244 அபரவாகீசுவரி 
2. தூய மெய்ப்பொருள் (தத்துவங்)களிற் பெறும் 
வாழ்வு; ( 5௯௭77) 1100௱116 |166௮(1௦1 
க் ௦5616 11 ஊரா ௦7 01185 [ர 212), 

006 ௦716 3ப12-/21/ 42/77. 

[5/4. ௪,௦௮௭ 1ப/072 த. அயரமுத்தி] 

அபரராத்திரம் ௪௦௮௪-2௪), பெ.(ஈ.) 
நள்ளிரவிற் கடுத்த சாமம்; 80௮ ௦பா5 ௦74 (06 
19. 

[5/1. 2-0௮/௪-72022 ௬. அபரராத்திறம்,] 

அபரவங்கம் ௪2௮:2-0-௮/17௮/77, பெ.(ஈ.) உடம்பை 
வில்லைப் போல் பின்புறமாக வளைக்குமோர் 
ஊதை (வாத) நோய்; 8 16181௦ ௦௦010௦ ௦ 
6௨ ாப0165, 6506011137 ௦7 1௨ 0901. 
ம்னு ௭6 15 8 வாள்ரா௦ 6801-௧0 ௦7 
6 பார்ன் 16 ர2515 பட௦ா 16௨௧0 ௮0 
[)௨615-0018141௦1௦ப5 (சா.௮க.). 

த.வ. வில்லூதை. 

[5/4. 2-0௮/24௮/1922 ஐ... அபரவங்கம்] 

அபரவயசு 22௮/2-ட௮)/௪350 பெ.(ஈ.) முதிரகவை; 
010 ௮06. 

[5/1 ௪,0௮௪ 2 ௬. அபரம்] 

அபரவலி ௪ம்௮72-0௮7 பெ.(1.) முதுகு வலி; ஐ 
1 46 6804-11௦1௮101௮ (சா.அக..). 

/அபரம் - விர] 

[5/4 ௮௦0௮௮2 த. அபரம்] 

அபரவாக்கியம் ௮5௮/௪-/2/1ா, பெ.(ஈ.) 
பூகோள கணிதத்தில் பிழை தீர்க்க ஏற்பட்ட 
எண்மான வகை (வின்.): (&51ா௦ா.). 8 
£65ப!1 0 ௨0ப௮11௦ ௦ 0௦6௦41௦ 1௦/௦0 
9 09/0ப1211௦ஈ. 

[5/4. 2-,0௮2-0/20௪2 க.அயரவாக்கியம் / 
அபரவாகீசுவரர் ௪௦௮-2-௦29/2ப பெ.(ஈ.) 

(சிவபேதம்) சிவன் சிவை வேறுபாடுகளுள் 
ஒன்று; 9 10 ௦7 56/௪. 

[5//௮-,0௮௪-40/22/51௮௮5த. அபரவாகிசுவரார்] 
அபரவாகீசுவரி ௪௪௮௪-0:29/2ப௮ா பெ.(.) 

வித்தமிழ்தின் ஆற்றல் (விந்துசக்தி) 



அபரவிந்து 
(சி.போ.பா, 2, 4, பக். 233.); 8 10 ௦7 பெ 

௨03. 

[5/.2-,0௮/2-0/27/8புனா்த. அபரவாகிகவரி] 

அபரவிந்து .ம்-/:2-0/701/ பெ.(ஈ.) 

அபரவாகீசுவரி (சி.போ. 2, 4, பக். 223.) பார்க்க; 

566 20:/2-020/2ப12/7 

/அபர(ம்) - அரிந்துபி 
[5ம் ௪௪-௦௮ த. பரமம்) ] 

அபரா ௪௦௪௬ பெ.(.) நஞ்சுக்கொடி; 121/6] 

519, ப௱ா/௦வ! ௦04 (சா.அக.). 

அபராங்கம் ௪2௮2/7௮/77, பெ.(1.) முதுகுப்புறம்; 
உர றகர்௦ 6 0௦ஞ்; 0200. “கேடனத 
ஊபராங்கம் பிளக்க கவெய்தான் (பாரத. 
அருச்சுனன் ௬௦ 90. 

[5/1 20௮2742794 5 த. அ௮பராங்கும் / 

அபராசி ௪௦௪௫2௮ பெ.(॥.) விட்டுணுக்கிராந்தி 
(நாமதீப.); //74/74/427227 ௨ ௦௦௦௮] ௮1. 

[5ம் 02 த. அபராகி/ 

அபராசிதம் ௪௦௮:232௮/77, பெ.(.) விட்டுணுக் 
கிராந்தி; ப ிலார், 47 [சாவி ௨1௨5 
௩௦ //ப/படி, ௮/5/70/025 (சா.அக.). 

[5/0ம் ௮௦௮/2 த. அபராசித.ம்./ 

அபராசிதன் சம்சாசல்செரு பெ.(ஈ.) 1. சிவன்; 
௮ந2ற, 2. திருமால்; 1//977ப; 

[8/4 ௮0௮/௪ * த. அபராசிதன்.] 

அபராசிதன்£ ௪5௦௮:௪2௪௪ பெ.(ஈ.) வெல்லப் 
படாதவன் (சங். அ௧க.); 1௨ 8/௦ [5 

பா௦௦0பனா 60, ரவ ௦ட16. 

[5ம் ௪0௮5௪ 2 த. அபராசிதன்./ 

அபராசிதை ௪௦2௪7௪ பெ.(ஈ.) 1 கொற்றவை 
(துர்க்கை); 0 பார. 2. விட்டுணுக்கிராந்தி; ௮ 

ஈாஉய்ணொவி இலார். 

[5/0 ௪-௦௮த12 2 த. அபராசிதை.] 

அபராணம் ௮௦௪:௮7௮/7), பெ. (1.) பிற்பகல்; 
௮71௨௦௦, 1௮51 வலர் ௦7 ௨ 0. “ராணம் 

போ௱ழ்தி வட கிடுவ ரேணாம் " (நா), 207. 

[6ம் ௮௦௮௧1௪ 5 த. அபராணம்/ 

245 அபரான்னம் 

அபராத்திரம் 25௮2727277, பெ.(.) கடையாமம்; 
121251 0௮11 ௦71௦ ஈ/0ரம் (சா. அக.). 

அபராதகாணிக்கை சம்சா222-42ற/௮] 
பெ.(.) செலுத்தற்குரிய நேர்த்திக் கடனைச் 

சரியாகச் சோப்பிக்காத பிழைக்காகச் 

செலுத்தும் காணிக்கை (கொ.வ.); 914 ௦7 9௦0 

206 ர ஒழுகப் ௦7 1கரபா2 10 நாளாம் 6 

மால! 917414 பட 11௨ ௮5 ௩௦4௪0. 

த.வ. தப்புக் காணிக்கை. 

[.தயராதப்ம்) - காளிக்கை.] 

[5/0 202-/2027022 த. அபராதம்] 

அபராதம் ௪௪௨௪௮௪2௮72 பெ.(.) 1. குற்றம்; 

௦1721௦6, 118050125510, 12ப, டி, 8. 

“தடியனேன் முன்னர் செய்கு வயராத,ம் 

(கிருவிசை, நான்மாடக் 25. 2. தண்டம்; 1176, 

வடி. 

க.வ. தப்பு, தப்புக் கட்டணம். 

[5/4 ௮0௮-7201722 த. அபராதம்] 

அபராதசாபணம் 222௮222-2227௮/77 பெ.(1.) 

மன்னிப்புக் கோருகை (குருபரம். 115.); 661/0 

1௦94/௨௭55 (சா.அக.). 

[5/1 ௮0௦௪-201௪ /540241122:த. அபராகுசா 

பணம்] 

அபராதி சம்சாச2் பெ.(.) தீங்கிழைத்தோன்; 
071706, பப! 0250. “உறனினுக் 
கபராதிிபம் “(சிவதரு. பாகு, 68. 

[5/௩ ௮0௪-201 5 த. அ௮பராதி] 

அபராவதாரம் ௮௪௦௮22௦2௮2) பெ.(.) 

முன்னெடுத்த தோற்றரவின் மாறுபடு 

தோற்றரவு; 191, 01772721௦௭. 

[5/ம் ௮0௮:220/5-/2/2 2 க. அயரா தாரம்] 

அபரான்னம் 5௮2072 பெ.(ஈ.) 

1. நண்பகலை யடுத்து வரும் ஆறு நாழிகைப் 

பொழுது; 176 0௨11௦0 ௦112 ஷே ஈர்ர்ள் 7௨5 

1௦௦ பர ௦ 2.24 0.ஈ. (சா.அக.). 

த.வ. உச்சிசாய்வு. 



அபரிக்கிரகம் 

அபரிக்கிரகம் சம்சா, பெ.(ா.) 

1. பிறர்பால் ஏற்காமையாகிய நோன்பு; 16 4௦0 

௦ ஈ௦ட6௦வற௱்ற௦ ரொ ரொ காள்ள. 

2. உரிமைச் சொத்துகளை நீக்கி விடுகை 
(மேருமந். பாயி )(4); (2௨.) £2ா௦ பாள 
௦0 எடு. 

[5/1 2-சாம௪2 த. அபரிக்கிரகம். ] 

அபரிச்சடம் ௪ம்சா்௨௦௪௭,  பெ.(ஈ.) 
1. கருப்பம் முழுவதுமாகுமுன் பிறத்தல்; 1௦1 
௦௦ 1ய/ 06/510060. 2. குறை (அகால)ப் 

பிறப்பு; றா6௱ர்பாக டர் (சா.அக.). 

அபரிச்சதம் சம்ச்௦-௦2௦௭௱, பெ.(ஈ.) 
உடையின்மை; 19160655, ஈபள்டு (சா.அக.). 

அபரிச்சின்னம் ௪௦௮120010௮, பெ.(ஈ.) 
அளவிட முடியாதது; 191 வர் 15 பாப்ரார்(60. 
“ஏம்பெருமானது அபரிச்சின்ன.மான 
குணங்கள் ... 

[5/0. ௭௦௮10௦707௪ 5 த. அபரிச்சின்னம்,] 

அபரிசகுட்டம் ௪௪௮72௪-/ப//௮77 பெ.(1.) உடம்பு 
முழுவதும் வீங்கி வெடித்து அதினின்றும் 
கறுப்பு இரத்தம் வடிந்து, தொடக் கூடாத 
வலியை யுண்டாக்கும் ஒருவகைக் குட்டம்: ௮ 
(போம் ௦7 |16ஜா௦8/ ௨௭ா௮/00015 (௦ 80115, 
91160060 மரன் வவர, பிகோ வாம் ௮ 
0150189680 07 48௦05 610௦0. 70 
ா௦0௦ஈ௮! 8௱ழ*0ா6 316 8650012460 சுரு 
நுகர் ௨%15 074 0 (சா.அக.). 

த.வ. வெடிப்புக்குட்டம். 

அபரிசரம் ௪௦௮7௪௮, பெ.(ஈ.) தொலைவு 
(தூரம்) (சிந்தா. நி. 173.): 0161௮7௦௨. 

[540. 2௪-0௮-15௮௭ 2: க. அபரிசரம். ] 

அபரிதை ௪௦௪29 பெ.(ஈ.) முயக்க மறியாத 
பெண்; 8 ௩௦௱௭ஈ ருர்௦ ௯ ர௮0 1௦ சோக 
ா0ம/16006 ௦74 £வா, உணரா ௦ ௮ 
பானா 6௦௭ (சா.அக.). 

[5/4. 0௮௪ 2 ௧. அபாிதை./ 

அபரிபூதம் 2ம௮-60027, பெ.(ஈ.) 
1. முதிராதது; 1/4 மூர்1௦ஈ 15 ஈ௦ ஈகர்பாகம் 
2. திமிங்கிலம்; ௮1௨ (சா.௮௧.). 

246 அபலந்துரு 
[5/4. 2-0௮்மப/ச 25 த. அபரிபூதம்] 

அபரிமிதம் ௮2௮/777/0௪/77, பெ.(ஈ.) அளவின்மை 
(பிங்.); பாரார் 255, ரா௱€8$பாகட்6 1௦55. 
ற ளட. 

[5/ம். 40௮/2 2: த. அபரிமிதம்] 

அபருடவாக்கியம் ௮௦௮௦-0227 
பெ.(॥.) கொடுமையற்ற சொல் (தக்கயாகப். 
664, உரை.); 8016689016 5066௦0. 

த.வ. இன்சொல். 

[5/0௪-,0௮/ப52-02/2-த. அபரடவாக்கியம்] 

அபரூபம் சம்சா£சா, பெ.(ஈ.) அழகின்மை; 
910855 064181௦0 ர, 083௫; 
செொிடபாளாளர்; சேரர்டு (சா.அக.). 

[5/1 ௮0௪-700 * ௬. அயரூபம்] 

..உருவாச் 2 சம். 002. 

அப்ரை ௪௦௮௮) பெ.(॥) அபரா பார்க்க: 596 
22௮72(சா.அக.). 

அபரோட்சஞானம் ௪௦௮5/22-/72௮/7), பெ.(ஈ.) 
தெளிவான காட்சி அறிவு (பிரத்தியட்சஞானம்) 
(வேதா. சூ. 23, உரை.); 01160( 0௦0/௦ ௮5 
2159 1௦0 (06 8805௯5 ௦ 8006 ரள 
50பா௦85 04 60௦60141௦0. 

த.வ. காட்சியறிவு. 

[5/1.2-0௮702- 281 /72772த. அபரோட்ச 
ரோனம்./ 

அபரோட்சம் 2௦௮76/8௪7), பெ.(ஈ.) அபரோட்ச 
ஞானம் (வேதா. ஞ. 175.) பார்க்க: 56௦ 
22௮70/02-/7.27/77. 

[58 ௮0௮054 2: ௬. அபரோடட்சம். ]/ 

அபல் முசுக்கு ௪௦௮77பப//ப பெ.(.) கத்தூரி 
வெண்டை: ரப5(( ௦, /7/6/௪0 05 
90 ௨௦50/1ப5 (சா. அக.) 

அபல்லியம் ௪௦௮/௮ பெ.(ஈ.) நோய்; 510655 
(சா.அக.). 

அபலந்துரு ௪௮௮720, பெ.(ஈ.) பயன்தரா மரம்; 
(0.); ௩௦ஈ-ரப/( ௦௦819 1166, 95 அாபம், 
ந$போ௦ 11665. 



அபலநாடி 

[5/0 ௪-௦//௮௪ப1ய 2 த. அபலத்தர..] 

அபலநாடி ௪௪௮௪-28 பெ.(॥.) குறை நாடி; 
1௨௦1௦ 0மி56, ,47201//10/0 0 ப/56 (சா.அக.). 

[யம் - நர..] 

[5/4 ௪-௦/௮௪2த. அபலம்] 

அபலம்* ௪௦௮௪, பெ.(ஈ.) பயனின்மை: 
ப5616581௨58, 68௦655. “பமைபல 
மிவுற்றில் விருப்பபற " (சானா; அரிரகு, 70) 

[8/0 ௪-070௮௪2 த. அலம்] 

அபலம்” ௪௫௮௪, பெ.(॥.) வலியின்மை; 
655, 85 லாம் ௦4 ௨80. 

[5/4 ௪-ம௮௪ 5 த. அபலம்/ 

அபலம்” ௪௪௮௯-77, பெ.(.) 1. காய்ப்புமாறிய மரம் 
(₹.7.); 11௨௦ பார் 15 851 1ப1(-0வாா0. 

2. இழப்பு (நட்டம்) (பாண்டி); 1௦55. 

/5/ ௪-௦/4௪ 2 த. பலம். / 

அபலம்” ௪௪௮௮7, பெ.(.) கொழு (நாநார்த்த); 

01௦0-8௮16. 

[5/4 ௮௦௮௪2 த. அபலம்.] 

அபலம்” ௪௫௪௮௪7, பெ.(ஈ.) 1. மலடு; 

பார்ரயார்பாா555,  பாறா௦0ப0114801655. 

2. ஆற்றலரி; ௮ ௦1வர், 7அ௱௮வ1்ட2/0௮. 

3. சோற்றுக் கற்றாழை; 81/06 (241௦௦ 0௨17011௪16). 

4. ஒரு பூடு; ௮ பில், 720/௪ ௭௪௪௨௮ (சா.அக.). 

அபலன் ௪௦௮௪௩ பெ.(.) வலியற்றவன்; 14/68% 

0615௦1. 

[54ம் ௪-ம௮௪ - த.பலன்.] 

அபலாடிகை ௪௦௮229௮ பெ.(1.) தாகம் (சிந்தா. 

நி. 178.); 4. 

த.வ. நீர்வேட்கை. 

[5/1 ௮0௮/2/2 2: ஐ. அபலாஜ.கை.] 

அபலாபனம் ௮2௮:22௪/7௮/7), பெ.(.) மறைக்கை; 

௦௦1௦2௮1179, ஈர். இதனை அபரைய/ம் 

சொப்கும் பராரக்கு.ம் ஐல்மாது! “(விவசா 254]. 

[5/ம் ௮௦50௮1௪ 5 த. அபலாபனம்] 

அபலை ௪௪௮/௮ பெ.(.) ஏதும் செய்வதறியாப் 

பெண்: ௫௦, 85 11/69. 

த.வ. அவலி, அவலை. 

அபவாதசுத்திரம் 
[5/5 ௮-0 2 த. அபலை.// 

அபவம் ௪௦௪௦௮/77, பெ.(.) அபலம் பார்க்க; 566 

20/77. 

[8/1 ௪௦௮/௮ 2 க. யலாம்] 

அபவர்க்கம்' சச்சசாச்சா,  பெ.(ஈ.) 
1. வீடுபேறு (முத்தி); ௨௱௮010௮1௦௱ ௦4 176 50! 

11௦ ௦௦01௫ 60051200௦௦, 111௮! [6௨ா21/௦. 

“தயவர்க்கமு மற்றடையான் ' (ஞானா. 3, 10); 
2. அபவருக்கம் பார்க்க; 566 ௮,2௮0/2/0/4422/77. 

[5/ம ௮௦௮/௮022 த. அபவாக்கம்./ 

அபவர்க்கம்” ௪௫௪காசா, பெ.(ஈ.) ஈகம் 
(நாநார்த்த.); ௦௦பாந், 0174. 

[5/0 ௮02-௮72 த. அயவாக்கம்/ 

அபவரம் ௪2௪௦௪௮/77, பெ.(॥.) நோயுண்டாக்கும் 

பேய்; ௮ 680௦ 0ப581 10 255 (சா.அக.). 

அபவருக்கம் ௪௫௦௪-ட௮பா/சா, பெ.(ா.) 

பிறப்பறுகை; 6%ண௦௦௱011௦7 1௦௱ 1பார்ன 

11வுாாமாக்0 (சா.அக.). 

[5/4 ௮0௪ 4 பவழ த. அபவருகீகம்.] 

அபவருத்தம் 22௪௮707௮77, பெ.(.) அழிக்கை 

(சிந்தா. நி. 172.); 091100. 

[5/1 ௮0௪-122 2 த. அபவருத்தம்./ 

அபவனம் ௪2௪-௪/72/77, பெ.(.) 1. வளிவழங்கா 

விடம்: வா 1॥|-பாம!௮160 01௮௦6. 2. பூந்தோட்டம்; 

ி9%/61-02104 (சா.அக.). 

[55 ௮02-௮7௪ 2 த. அபவனம்.] 

அபவாக்கு ௪௦௪-240 பெ.(ஈ.) தீங்கு 

விளைக்குஞ் சொல் (சினேந். 454. உரை.); எரி 

4010. 

த.வ. தீச்சொல். 

[தய 4 வாக்கு] 

[5ம் ௮0௪ 2 த.ப/ 

அபவாதசூத்திரம் ௪,21:222-2044/4/77, பெ.(1.) 

ஒரு நூற்பாவான் கொடு (விதி)க்கப் பட்டதற்கு 

முற்றும் மாறுபாடாகக் கொடு (விதி)க்கும், 

வேறு நூற்பா; ௮ ௪௪ ய௦56௨ 1௦ (5 

௦000860 1௦ 121 ௦1 ௨௭௦14௮ 5447௮. 
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த.வ. முரண்நூற்பா. [5/7 சம்சு த. பாக்கியம்] 

[5/7.௮0௮70:202-2002-த.அபவாத குத்திரம்] | அபாகசாகம் ௪௦47௪229௮7, பெ.(.) இஞ்சி 

அபவாதம் ௪ம்௪-ட௪22௱, பெ.(ஈ.) 1. பழி: 
வெ்ப௱ாரு, விலாச, 78௦801. “உரையா 

தொழிதிமற் றொருவாக் கபவாதம் ” (சேதுபு. 
கவிசம்பு. 61.); 2. புகழ்க்கேடு, அவகீர்த்தி; 0௮0 

*60ப12ம்௦. 

[5/0். 202-202 2 த. அபவாதம்] 

அபவாரணம் ௪௦௪--௫௪௭௪௱, பெ.(ஈ.) சாவு: 

06814 (சா.அக.). 

அபவித்தன் ௪2௪442, பெ.(.) பெற்றோரால் 
விடப்பட்டுப் பிறரால் ஏற்று(தத்து)க் 
கொள்ளப்பட்ட மகன்; 80 80௮௭00௦160 0 15 
௦86 8100 ௨000160 0 ௮ 81804, ௦06 ௦4 

046 பர்கா, 0.3. 

[5/0 202-0/0017௪2 த. அபவித்தன்.] 

அபவித்திரம் 2௦2111/72/77, பெ.(ஈ.) 
தூயமையின்மை; ப௱௦681655 (சா.அக.). 

[5/1. ௮0௮-0/001972 : த. அபவித்திரம்.] 

அபவித்திரன் 26௦௪110720) பெ.(ஈ.) 
தூய்மையில்லாதவன்; 016 ௦ 18 1௦1 06௮0 
(சா.அக.). 

[5/4 20271007௪2 ௧. அப ித்திரர், ] 

அபவிருத்தி ௪௦௪-/ப/8; பெ.(.) குறைவு (சிந்தா. 
நி. 172.); 06016996. 

[5/2 ௮02-14027/2 த. அபவிருத்தி ] 

அபவேட்டிதம் ௪௪-௪1. பெ.(ஈ.) 
குறிப்புணர்த்தும் உடலுறுப்பசைவியக்கம் 
(சீவக. 1257, உரை); (//2ற2) ௨ 0651பா6. 

[5/4 ௮0௪1250/௪ 5 த, அபேட்டிதம்] 

அபனாதி சம்சாசிள் பெ.(ஈ.) நிலத்துளசி; 085|| 
(சா.அக.). 

அபாக்கியம் ௪-ச்ச/ஞ்சா, பெ.(॥.) வாய்ப்புக் 
கேடு; பாப 655. ௱ர்5ரர்பா6. 

த.வ. போகூழ். 

(பரி.அக.); 904. 

[5/4. ௮022-2242 த. அயாகசாரகம்] 

அபாகம் ௪௪௪௪௮7, பெ.(ஈ.) 1. முதிராமை; 
௱௱வ்பா்டு, 2. இயலாக் குணம்; முடியாமை; 
110820911௫ ௦7 819251110 1௦௦0: 116 51916 ௦71 
019 654௦ (சா.அக.). 

[5/7 ௪-௦௮/22 த. பாகம்] 

அபாகிரோகம் ௪2௮970௪௮77, பெ.(1.) உடம்பில் 
உலர்ந்த கொப்புளங்கலெழும்பி நீண்ட நாள் 
வரைக்கும் இறக்கங் கொள்ளாமல் துன்பத்தை 
விளைவிக்குமோர் அம்மை நோய்: ௮1 200145 
1௦ 07 521018 18 என்ன் 10௨ ௩௦௫/025 வர்க் 
50690 0467 58/65] 08115 ௦7 17௨ 0௦௫ நெ 
௦61016 (690019 16 ௦ப51ப!ன 51806 ௮0 ரங்லு 
1 8 080464 8ஜ068௮0%6. |(1௮1665 3 1௦0 
6 10 6 1வ[ஈ0 ௦77 ௦8176 50205 ௦ ப515 
90 19ப6 றப 176 றகர் 1௦ 8 ராம் 06௮] ௦7 
5பரீள, 170/9 490072 5400//02 (சா.அக.). 

[5/0 202427027௪ க. அபாகிரோகம், ]/ 

அபாங்கம்! ௪2419௮, பெ.(ஈ.) கடைக்கணிப்பு 
(சூடா.); 1௦௦179 11௦0௧ (6 0பர6ா ௦௦௮ ௦1156 
6/6, 009010ப5 ௮1181௦. 

[5/4 ௮0௮/17:25 த. அபாங்கம், // 

அபாங்கம்” ௪௪௪/7௭ஈ) பெ.(ஈ.) நெற்றிக்குறி 
(நாநார்த்த.); 5601818ர றாகாட ௦ (6 
1௦191680. 

[5/4. ௮௦17௪ 5 த. அபாங்கும், / 

அபாங்கமர்மம் ச௫்கரர2-77௮௱௱௮ பெ.(ஈ.) 
மேல்வாய், கண், மூக்கு இவற்றின் நாடிகளுக்கு 
ஏற்படும் எட்டாத தொடர்பு: 9 0௮1701௦010 1௦13- 
10௦ ௦7 3 0885906 6ல்; 1 211125 ௦7 
[6 பழட ரா௦பரர், 87/65 81016 ॥௦56, ,4/7௮5- 
(0177056 ௦71/௨ ரர்௮-௮௮/ ௦ (சா.அக.). 

த.வ. எட்டாவருமம்.. 

அபாசிரயம் சச்சீகரஆா, பெ.(ஈ.) பந்தர் 
(சிந்தா.நி.183); 9௮70௮1, 9ஸரி(௦ஈ. 
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த.வ. பந்தல் 

[5/7 ௮௦௪௮22 த. அயாசிரயம்.] 

அபாசீனம் சம்சா, பெ.(ஈ.) 
(சிந்தா.நி.183); 50பா0். 

75/04. ௮௦2௦05... அபாசினாம்] 

தெற்கு 

அபாடம் ௪ம்227), பெ.(1.) தவறு; ௱[81௮1(6. 
“உலகபாட 
(தக்கயாக 277. 

த.வ. பிழை, வழு 

[5/ம். 2-02072:௧. அயாடம்] 

அபாடவம் ச௫்சீச்சா, பெ.(॥.) 1. நோய்; 018- 

௦௨56. 2. அழகுக்கேடு; 06419110௦0 1௦ 

டப, பரரரல55 (சா.அக.). 

அபாண்டம் சம்சா, பெ.(॥.) இடுபழி 
(நிந்தை); 0௮1108௮716 பேரி ௨2௦, 804. 

““2பரண்ட பாய் ஏன்பேற் சொல்லாதே " (இ.வ.). 

த.வ. இடுவந்தி, அடாப்பழி 

[5/4 ௮௦/௮102த. அபாண்டம்] 

அபாண்டவாத்திரம் ௪௦௮009-0-21172/77, 

பெ.(ஈ.) பாண்டவ குலத்தை அழிக்கப் 

பயன்படுத்திய அம்பு; ஈ/55॥6 1௦8 001 ரிம் 

2 1/௭1௦ ஒல்லா 11௦ /22722௦௪ 0/8 

[5/1 40.27024502-த. அபாண்ட வாத்திராம்] 

ஆசிருதிர.ம்-2 அ்திர.ம், 

அபாண்டவியம் ௪மசாச்ஞ்ன/, பெ.(॥.) 

அபாண்டவாத்திரம் பார்க்க; 826 40222-1- 

2771//2/77. 

[5/4 ௪-ம௦கான்று2த. அபாண்டனியம்.] 

அபாத்திரம் ௮௪-2௮, பெ.(.) தானம் பெறத் 

தகுதியற்றவன்; பாரி 20101204, 965௦ பா- 

வர்ர 1௦ 12061 ௨ ரரி. இரப்பான் றன்னை 

யயாத்திரமொன் றுண்ன/ “/சைவச. பொது, 427) 

[5/4 ௪-௦2022த..அபாத்திரம்/ 

அபாதரன் ௪22௮௪, பெ.(॥.) வெடியுப்பு; 

/17௨-0012551௦ "11௧16 (சா.அக.). 

அபாதானம் ௪ம்2227௮/7), பெ.(॥.) ஐந்தாம் 

வேற்றுமைப் பொருள் (தொல். சொல். குறிப்பு, 

ரணுவொெள் வுலரகு/வுசர 

பக். 115); (0௮௱.) 16 58156 ௦7 12 901271/௦ 
0856. 

[9/0 202-22/722த. அயாதனாமம்] 

அபாநம் ௪27277, பெ.(ஈ.) 1. அபானம்' பார்க்க; 
566 ௪௦௮௪77. 2. அபானம்” பார்க்க; 566 
௮ம்.4027/77. 3. பாலகம் (மூலாதரம்); (11 3008 

௦௦5007) ௦06 ௦716 51% 080/௦ 0௨185 

௦1 116 பாவு 06௦௫ூ (,6., 14 

௦௦51811015 ரப௦ொ05 (6 1/0-061416 லய. 

4. கீழ்; 0௦வா (சா.அக.). 

[9ம் ௪-௦௮ாற22த. பாதம்] 

அபாபம் ௪௫௮2௮7, பெ.(॥.) இறப்பு; 0681 

(சா.அக.). 

[7ம் 20202-த. அபாபாம்./ 

அபாம்பதி ௮24710௪0௭7 பெ.(॥.) கடல் (சேதுபு. 

சேதுயாத். 13); 568. 

[6ம் ௮0௮/77-0-02த. அபாம்புதி]/ 

அபாமார்க்கசாரம் ௪ம்.௪-7722-24/4/77, 
பெ.(1.) நாயுருவிச் சத்து அல்லது சாம்பல்; 116 

6556006 ௦ 3865 ௦01௮0௦௦0 1௦௱ 16 இலார், 

ஈவா பயா (சா.அக.). 

(்தமார்க்கு((ம்) - சாரம்] 

/5/ம202-772/:0 :த..யாமார்க்கம்./ 

சாறுசாறம்சாரம். 

அபாமார்க்கம் ௪௦௮77௮4427, பெ.(ஈ.) 
பூடுவகை (மலை); 860165 01 400நாலா165. 

[5/ம் ௮௦.272:922த. அபயாமாரக்கம்/ 

அபாமாருதமூலி ௪2-/774/0/25-/7727 பெ.(1.) 

அபரமார்க்கம் பார்க்க; 566 ௪0௮/2- 

/772/%42/77 (சா.அக..). 

[தயாமாருத(ம்) - மூரனி!/ 
[59% ௮027772/ப//22த. அபாமாருதம்/ 

அபாயக்கொடி ௪2௮௪-4427 பெ.(1.) பேரிடர் 

குறிக்கும் கொடி; வொ9681-5194, [60 189. 

த.வ. ஏதக்கொடி. 

[ யாயாம்] - கொடி... 
[5/4 ௮௦:௪2 க. அபாரமாம்/ 
கொடு கொடி ௮ வளைந்து படரு.ம் நிலைத் 

இறா மறக (0042: 7277, 



அபாயகரம் 

அபாயகரம் 20௦௮:௪-4௮௮/7,  பெ.(£.) 
கடுந்தொல்லை (ஆபத்து) (கொ.வ.); வொ9ல- 
௦ப8 ௦௦01௦. 

[5/4. 0௮/௪/2த. அபாயகரம்] 

அபாயச்சங்கிலி ௪௦௮௪-௦2-2௮ பெ. (ஈ.) 
மின்்தெடர்வண்டியில் செல்லும் 
வழிப்போக்கர்களுக்கு ஏதமுறு நேரத்தில் 

வண்டியை உடன் நிறுத்திடுவதற்குரிய 

தொடரி; ௮/௮18௱ 0௮ ((ஈ வால). 

த.வ. ஏதத்தொடரி. 

[அபாய(ம/- சங்கிலி] 

[5/7. ௮௦0/௮. அபாயம்.] 

அங்கு2?சங்கு- நீத. சங்கு சங்கிலி, 

அபாயச்சங்கு ௪4்௯/௪-௦-௦௪//2ப, பெ.(ஈ.) 
பேரிடர் ஏற்படுமாயின் அதனை 
அறிவிப்பதற்கான பெருக்கொலிக் கருவி; 51- 
6 (௦ மிலா ௦ 1௦ 8]9ுஙந ௮96... 
தி.ப்பற்றதி தொடங்கியதும் அபாயசசங்கு 
அலறியது; 

த.வ. ஏதச்சங்கு. 

[அபாயம் - சங்கு.] 

[541. 202/௪. அபாயம்] 

சரக்கு சக்கு சங்கு. 

அபாயதந்திரம் ௪௫௬௪௭2, பெ.(ஈ.) 
ஏமாற்றுந் தந்திரம் (₹.) ; ௮7180௨. 11௦1 

[5/1. ௮03/௪. அபாயம். ] 

அபாயம்" ௪௦௪, பெ.(ஈ.) பேரிடர், ஏதம் 

250 அபாலங்கம் 

(ஆபத்து); ௦௮/8௫, வாரா, ௱/570(பா௨. 
“அபரய மொருநாளு மில்லை "(ரலி 73). 

த.வ. ஏதம், ஊறு, இடுக்கண். 

[5/1 202/9:த. அபாயம்] 

அபார்த்தகம் ௪௦௮29௮, பெ.(.) தோல்வித் 

தானத் தொன்று (செந்.111, 13); ௪ ர8ப1( ॥ஈ 

௮0௦1. 

/5/0. ௮2௮07௮22 த. அபராத்தகம்] 

அபார்த்தம் சம்சா, பெ.(॥.) தவறான 
பொருள்; 6ா௦1௨௦ப5 றாரா0. 

[5/2. ௮0௦௮107௮25. அபார்த்தம்] 

அபாரசக்தி 27௪7-17-17 

அளவிலாற்றல்; பா!1ஈ/160 நவன. 
பெ.(ஈ.) 

த.வ. பேராற்றல். 

[5/01. 2027272210... அயாரசக்தி] 

அபாரணக்காலம் ௪௦்௮:௮௪2-/6/அ௮7, பெ.( ஈ.) 
உணவேற்கவொண்ணா வேளை: 1416 ஈ௦1 [- 
[9ா0€0 10 151/0 1௦௦0: பார்றஷ் (சா.அக.). 

/அபாரணம் * காலம்] 

[57/01 20௮௮22: த. அபாரம்] 

அபாரணை ௮ம௫கா௮ பெ.(॥.) உண்ணாமை 
(சிந்தா.நி.185); 185470. 

[5744. ௪-0௮௮ர22 த. யாரை, 41 

அபாரம்' ௪௦௮௮, பெ.(ஈ.) 1. நல்லை; முதல் 
தரமானது; 6006014047 00௦0, வலர் மா 
5ப0ஊம். 2. அளவற்றது; 156. அவா் 
புதுமைய4 பற்றுள்ள ராயினும் பழூமையிலும் 
அபார நம்பிக்கை கொண்டவர் 

த.வ. அருமை. 

[5/0 ௪2-௦2 த. அபாரம்] 

அபாரம்” ௪௦௫௪௭, பெ.(ஈ.) சிறப்பான து, 
எல்லையற்றது (திவா.); (9௮1 ஈர1௦ர் 15 $௦பஈ- 
1655, 88 1௦1 ௮0 8 ௦0008116 511016. 

[5/4 2-௦2:2த. அபாரம்] 

அபாலங்கம் சச்சு பெ.(॥.) கொன்றை; 
9 இலார், ௪55/௪ நீ51ப௮/ (சா.அக.). 
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அபாவம்' ௮22/௮, பெ.(ஈ.) 1. இன்மை; பா- 

9)15181௦6, 16081/0. முன்னபாவம், 

அழிபாட்டபாவம், முழுது பாவம், 

ஒனிறிளொன்ற பாலார் ஏன (கருகக.௪ய/ 5) 

ர7 221-012. இல்லத சபர், 

ஐசண்றினொன்றுபாவாம், உக்கு சசாபாவம், 

அிஉயாரட்ட பாவர் (௪1.42 7 மறைஞா.) 

சரசம் கூறுகிறது, 2. ஓர் அளவை (சி.சி. 

அளவை. 1); ॥௦-௦௦௱0/4௦7 16160 ப ப5 

0௦௦7 ௦7 16021௦, ௦16 0௦7 51% 5/772772/77, 

0.17 

[5/5 ௪-௦/2/2த. அபாவம்] 

அபாவம்” ௪௦௮௮77, பெ.(ஈ.) கேடு (நாநார்த்த.); 
[பரர, பன். 

[5/5 ௮-ம/742-த. அபாயம்] 

அபாவம்” ௪22/7), பெ.(ஈ.) கடுக்காய்; 0௮1-ஈபர், 

௦௮/௦ /700௮/௮-7௨ர்௪/௪ 0/1200/9 

(சா.அக.). 

அபாவயோகம் ௪௦௪௪-09௮7, பெ.(॥.) 

கரணங்களுக் கெட்டாத இறையுள் 

மனமொன்று (மனோலாயமா)வதற்காகச் 

செய்யும் ஐவகை ஓகத்திலொன்று; ௦6 ௦4 6 

114௨ 518065 013003 11121060 10 மாரா0 

20௦பர ௨ பார௦ ௦1௨ ஈர் மர்ர் ௨ பே 

5மரார் (சா.அக.). 

[தயாஃ)(ம்) 4 ஐகம்/] 

[5/4 ௪-ம/7௮/22த. யாவ] 

கூ. ஓகம் 2 54ம். 002. 

அபானக்கடுப்பு ௪௦2௪-4௪௦0, பெ.(ா.) 

௭௬ (மல)வாய்க் கடுப்பு; [1௮11௦ ௦14 11 

[6௦ப௱ (சா.அக.). 

[தயான் 4 கடுப்ப] 

[$/ம் ௮௦47௮2. பானம்] 

கடுகுப் 

அபானக்காந்தல் ௪227௪-/4-424729) பெ.(॥.) 

எருவாய் எரிச்சல்; மபா) 5580௦ 0 

ாரிஸாறாஸிள ௦ 0௨ கரபக ௦ 6 [6௦பற- 

070005 (சா.அக.). 

அபானரோகம் 

[.தயானம் 4 காந்தல்] 

[5/0ம. ௮04722. அபானம்] 

காந்த? காந்தல் - ஏரி சூடு), காந்து. 

அபானசுத்தி ௪மகாச-அ//0 பெ.(ஈ.) எரு 

(குத)வாய் வழியே குடல் கழுவு மருத்துவம்; 
மறல! ந வக (சா.அக.). 

[5/7 ௮௦37௪20207. அபானசுத்தி] 

அபானத்தானலித்திரிதிக்கட்டி ௪௦்2௮-/ 
[202-///1//0//ச1பெ.(1.) அபானலித் திரிதி 
பார்க்க; 566 ௪2272-/40707(சா.அக.). 

அபானத்துவாரம் ௮2௮7௪-/-///2:2/77, பெ.(॥.) 

எரு (மல)வாயில்; 1௦ 00௨10 111௦ப/ உண் 

(6 6 (5 ஐ6160, ௭5 (சா.அக.). 

த.வ. எருவாய். 

[5/1 ௮0472740/2722த. அபானத்துவாரம்/ 

அபானப்பிரயோகநீர் ம27௪-2-27௮):092-/7/ 
பெ.(.) கழிமாசு அறக் கழிதனிமித்தம் 

எருவாயிற் புகட்டும் நீர்; ௮ 10பர 5ப51௮ா0ே ॥- 

16௦160 1௦ 1௦ 100௮ ராரா, ௦ 06௨56 

16 001/5, ரந ௨௨7௪ (சா.அக.). 

் தயான -ப்பிரயோகு((்) 4 நீர்] 

5. 20௦27௪0/12-10022 

ீரபோக../ 

நல் நெல் நெள்2நெகு2நெகி (நெகிள்)2 

நீள்௮திர் (வே.க.3:42). 

அபானம்' ௪ம்சரச), பெ.(.) கடுக்காய் மரம் 

(பச்.ஹூ.); ஸ்ப!/௦ ஈரா௦்விகா. 

அபானம்? ௪ம்சரசா), பெ.(ஈ.) எரு (மல)வாய் 

(மச்சபு.தீர்க்கதம.32); 8ப5. 

கு.அபானமப் 

[5/0 ௪௦௮7௪2. பானம்] 

அபானமால் ௪2௮7௮/772/ பெ.(ஈ.) அபானவாயு 

பார்க்க: 566 ௪22772-2/(சா.அக.). 

[88ம் ௮047277௮42 த. அபானமால்.] 

அபானரோகம் ௮442-/0242/77 பெ.(ஈ.) 

எ௬(மல)வாயில் ஏற்படும் நோய்; 056886 ௦7 

(6 உப ௦ 06 வாப5, ா ராவ (சா.அக.). 

[5/4 ௪௦௮7௪27072. அபான ரோகம்] 



அபானலித்திரிதி 

அபானலித்திரிதி ௪௫௦௮7௪-////2 பெ.(ஈ.) 
எருவாயிலிற் கடும் வலியுண்டாக்கும் கட்டி; ௮ 

2080655 0௦7 16 எாப5 ௦8ப5110 ॥*௨ா5௦ 

௦வா-௱வாவ! க050655 (சா.அ௮க.). 

த.வ. எருவாய்க்கட்டி. 

அபானவிப்புருதி . ௪௦௮௮-௭2௦0 பெ.(ஈ.) 
குதத்திலெழும்பு மொரு வகைச் சிலந்தி; ௨ 

பி 115106 116 ர6௦4பாரா ௦ ௮418 ஞர்வாராராநு 

0.1. பவுத்திரம் (சா. அக.) 

த.வ. எருவாய்க்கட்டி. 

[/7. 2047௮71/072017/2த. அயானவிப்புர.கி.] 

அபான வாயு ௪௦2௪-௯: பெ.(॥.) பதின் 
வளியு ளொன்றாகியதும் கீழ்நோக்கிச் 

செல்லுவதுமான பரியன்வளி (வாயு); 016 ௦71 
(உ பு! வாக, லர ௨ 1வொஞு 10 0௮55 

0௦ வரவன66 (சா.அக.). 

க.வ. பரியன் வளி. 

[$/ர். ௮02772-2:0/--த. அபான வாயுபி 

அபானவாயுக்கடுப்பு 22/72-420-/- 

200000, பெ.(.) சூட்டினாலும், எருவாயி 
லுண்டாகும் புண்ணாலும் ஏற்படும் எரிச்சல்: 9 
பாரா 58911௦ 0ப6 10 600655 074 6௦1 
80 ப/௦8ாக11௦ஈ ௦7 1௨ 8ஈப5-6௦11(16 ம 
0௦௦116 (சா.அக.). 

த.வ. எருவாய் எரிச்சல். 

[அபானவாயு - கடுப்புப] 

[5/71. ௪0௦௮72402௪. யானம் 4 பெர] 

கழுி2கடுப்பு- வலி, எரிச்சல், நோக 

அபானவாயுக்கெரிச்சான் ௪2௪௪-02/0-,6 
46//222), பெ.(॥.) புகையிலை: (0080௦௦ 95 
௮ 89௭110 ரொ ௦பர் சர் ௦ ப 1௮ 
9ப5 (சா.இக.). 

[அபானவாயு * ஏரிச்சான்.] 

[5/4 ௮௦அ8௪௦ய த. அபானவாயு, ர] 

677/2 எரிச்சஈஎ். 

அபானவிரிவு ௪௦42-0, பெ.(ஈ.) எரு(மல) 
வாய் விரிதல்; 01121911௦1 ௦4176 £ஊ௦்பா லா ௦7 

252 அபிக்கியை 

116 ௮0ப5-றா௦௦16018519 (சா.அக.). 

த.வ. எருவாய்விரிவு. 

அபானவிருத்தி ச௪ம்காச- உரப் பெ.(ஈ.) 

குடலில் பரியன்வளி பரிதல்; 9 ௦௦001௦ 

ாவ!660 நு € றா25வா06 ௦7 ௨006965146 025 

ற 1 ர்க, ரிகர்ப/லா௦6 (சா.அக.). 

த.வ. வளியேற்றம். 

/5/1. ௮07௪7142 த.அயானவிருக்கி] 

அபானவேர் ௪௦௮2-62 பெ.(ஈ.) மூல முளை; 
2 65100 ௦71 (6 [601௨ ௱ப௦௦ப5 

௱ளாமாவா06 ௦056ங௩60 | 088685 ௦7 ற165 

(சா.அக.). 

[அபான் 4 வேர்] 

[5/01. ௮04225. அபானம்.] 

அபானன் ௪௮௮7௮ பெ.(ஈ.) பரியன்வளி (பிங்); 
ரில வா௦ 06௨0௦, 1௦ 00௫ ஆய 

கன் ஒழு கா், ஐமாஊளார். பாரடா 

569), 016 ௦7 /22022-/27ப 

[570 ௮047௪2 த. அபானன்] 

அபானியம் சக்ச£நட்சா, பெ.(ஈ.) குடிக்கத் 
தகாதது; 421 வர/0் 15 பாரி 1௦ ரொ (சா. அக.) 

அபானோத்காரம் சம்சா. பெ.(ஈ.) 
அபானவாயு பார்க்க; 8568 ௪ம௦்2௪-2/ப 
(சா.அக.). 

அபி சம்/ இடை.(ா௨ர.) 1. அசைதல், போதல், 
கிட்டுதல் ஆகிய பொருள்களைத் தரும் 
வினைச் சொற்களோடு சேரும் ஒரு 
முன்னொட்டு; ௨ றா211% 4௦ பாடக கரக 
885565 116 ॥௦140 ௦7 ற, 9௦100 ௦ 
900௦௨019. 2. மேன்மை, மிகுதி ஆகிய 
பண்புகளைக் காட்டும் பெயாச்சொற்களோடு 
சேரும் முன்னொட்டு; ௮௭ [ஈரா 51/6 ாஎி% 1௦ 
1௦பாத5, கர். லமா655௨௦ ப, 
ர் வடு, ராரீ6ா௦நு ௦. (சா.அக.). 

[5/4 சம். அபி] 
அபிக்கியை ௮ம///40/௮ பெ.(ஈ.) 1. பெயர்: வா, 

2. புகழ்; 1௮6, அழகு; ௦௮படூ. 



அபிகதம் 253 அபிகாரம்' 
கன்றி ப தி் ப பமல ட்ப யபவவபப வ ப டல வப ய வ வல வையை பல்வ வத வை வ அவைதிக வியந்தது அடங்கக

் மண பக ப்ப வையகத் 

[இம் ௪ம்//00022த. அபிக்கிமை,] 

அபிகதம் ௪௦௪2௪), பெ.(॥.) அணுக்கம் 
(சமீபம்) (சிந்தா. நி. 179); 1௨0. 

[5/6 ௪202௧. அபிகதம்] 

அபிகரணம் ௪௦442727௮7, பெ.(1.) செவி பாகம்; 

1162 201௦1 ௦7 16 6815 (சா.அக.). 

அபிகருடணம் ம//சபரக, பெ.(.) 

தேய்த்தல்; ப01ஈ0, வா்ரிா9 (சா.௮௧.). 

அபிகாசசேத்துமம் ௪௦/425௪-52//ப71௮7, 
பெ.(ா.) இருமல், இளைப்பு, ஈளை, 

முதலியவையுண்டாகி வயிறு மந்தித்து, உடம்பு 

வற்றி, உருவழிந்து, வலுவைக் குறைக்குமொரு 

நோய்; 8 ஜல் 056856 204060 ர்ச் 

௦௦ப019, 1*21/9ப6, ஜர/௨0௱ ௭10., மரி 1௭6 

ஷுு0்௦ா5 ௦1055 ௦7 800616, 80121௦, 

1௦85 ௦74 ஓராள் பா், எகா ௦1 

*ல91பா65 610. (சா.அக.). 

த.வ. வலுவிழப்பு நோய். 

[50். ௪ம்4/252-5211ய12த.. ௮பிகாச 

சேத்துபபம்.] 

அபிகாதசம் ௪ம்௩2௦௪2௪7, பெ.(ஈ.) அடி அல்லது 

உடற் புண்ணால் ஏற்படும் அதிர்ச்சி) 5001 

பெ6 4௦ லர்சாவி பரு ௦ 61௦0, பாசப் 

5/00% (சா.அக.). 

த.வ. புண்ணதிர்ச்சி. 

[5948 சம்/-ம4/2125த. அபிகாதகம், 1] 

அபிகாதசுரம் ௪4/42022472777, பெ.(॥.) கடும் 

உழைப்பின் நிமித்தம் உண்டாகும் காய்ச்சல் 

(ஜீவரட்); 1௦88 பெ 1௦ ௫௦பா06, 0348 

ஒமா௦ா, 610. 

த.வ. அலுப்புக்காய்ச்சல். 

[[தபிகாத(ம்) 4 சுரம். 

[5/1 ௪ம்/ர9/02/2::த. அபிகாதம்.] 

சல் சா௮சரமம் 

அபிகாதசூலை ௪4/202-20/4 பெ.(1.) கல் 

முதலியவற்றால் செவியில் அடியுண்ட 

காலத்தில் அதனுள் சீழ், அரத்தம் முதலியன 

சேர்ந்து, குத்தலை யுண்டாக்குமொரு வகைக் 

காது நோய்; 8 015688 ௦7 6 ௨8 ரா£!660 

ஜூ சொர றவ வார 700 146 0௦01௨04௦ 

௦7 றப5 8௮௦ 60/000 115106. 1௩15 பே ௦ 

12ப௱2!/௦ 020528, 015/9/௪ ௦7 01/1/5 

(சா.அக.). 

த.வ. செவிக்குத்து. 

[8/1 அட்ட்ர/2/22 த. அபிகாத(ம்).] 

சுல்2ரூல-2 ௬.௮, 

அபிகாதசோபை ௪4//222-200௮) பெ.(॥.) 

1. இரசகந்த நஞ்சு, சேராங்கொட்டை முதலிய 

மருந்துகளினாலுடம்பி லுண்டாகுமொரு 

வகைச் சோகை நோய்; ௮ 10 01 808/8 பே 

(ட (௨ ௮014௦ ௦7 மா 015005, 8ப0! 85 

ஈறு, 5பழற்பா, வா5னா(6, ராகா பர் 

61௦.,10)/6 வா(8. 2. ஆயுதப் புண்ணால் 

அரத்த வொழுக் கேற்பட்டு அதனால் 

உண்டாகும் சோகை; 816௱(9 0ப௦ 1௦ 176 1055 

௦1 51௦5௦0 11௦0 க ரங்பரு 00 8 4/௦பா0, 

7/௮ ப/77௪1/௦ ௮1௨719 (சா..அக.). 

த.வ. கடுஞ்சோகை.. 

[920. ௪ம்//7/721274500/722த.. அ௮பிகாத 

சோ 

அபிகாதி சம் ஏகன் பெ.(ஈ.) பகைவன் (சிந்தா. 

நி. 173.); உவரி, 106. 

[5ம் சம்ர்ட்ரர சரித. அமிகாதி!] 

அபிகாமின் ச பெ.(ா.) புணர்ச்சி; 

ஃலஐ(ப௮! [ரரனா௦௦பா56, 600 பி214௦1 (சா.அக.). 

அபிகாயம் ௪௮/4ஆ:௮/7, பெ.(ஈ.) * ஒரு கொடிய 

ஈளை (காச) நோய்; 86100௨ 01 9 யினர் 0௦. 

2. உள்ளழற்சி; 1119௮] ஈரிக௱௱கப0, 25 ௦7 

2 1பா95 1 ௦ொ5ப௱றா0 (சா.அக.). 

[54ம் சம்ரிக்(ற2- த.அபிகாயாம்] 

அபிகாரம்' ௪ம்//2௮/7, பெ.(ஈ.) 1. கொள்ளை; 

0007. 2. தாக்குகை; 81180௩. 3. படை 

யெழுச்சி; ரா) ஈ॥ வாக. 

[8/4 ௮0//7௮:22 ௧. அபிகாரம்.] 



அபிகாரம்” 

அபிகாரம்* சம்சா, பெ.(ஈ.) 1. தூவல்; 
502190 002 2. தெளித்தல்; 50 
(சா.அக.). 

அபிகிதத்துவம் சம்பக, பெ.(ஈ.) 
மேற்கோள் (சித்தா. நி. 173); 8பர்ஈ௦ொ்டு, 

/57. ௪ம்/74/7//2-0/22த. அபிகிதத்துமாம்] 

அபிச்செடி ௪4௦-௦௪4 பெ.(ஈ.) கசகசாச் செடி: 
௦௦0௫ வடு, 7808௭௨7 50/7 ப௱ 
(சா.அக.). 

/ஆபிணி - செடி..] 

[பீ. அரா த. அபினி] 

அபிசங்கசுரம் ,0/5௮/192-3ப277, பெ.(.) 
மருந்து, நஞ்சு, சினம், அச்சம், வருத்தம், 
விருப்பம் (இச்சை) எனும் மேற்காண் கரணியந்் 
தொடர்பில் ஏற்படும் காய்ச்சல்: 8*வள 00௦1௦ 
6 ல61460 ௦௦011௦ ௦74 196 ௦௦, வாவா 
11௦0 வாடு ௦7 106 1௦1/9. 8வா 090565 
12-2௦ 11ஊா3ஆ, பரபர 66, 
0௦150, ௮096, 1687, 91517655 ௨0 0௮55100- 
19௦௭4/௦ வள (சா.அக.). 

த.வ. பதைப்புக் காய்ச்சல்.. 

[அபிசாங்க(ம்) 4 சரம். /] 

[576. ௮5/7-௪௮/4௪: த. அப்சங்கற்ம்).] 

அபிசந்தம் ௮5/22, பெ.(ஈ.) அபிசியந்தம் 
பார்க்க; ௮4/34/௮727 (சா.அக.). 

அபிசந்தாபம் ௪ம்/2௮7226௮, பெ.(ஈ.) போர் 
(சிந்தா. நி. 179); 18/௩ 

[52. ௮9/2௮/2022. அப்சந்தாபம்] 

254 அபிசாதவாதம் 

அபிசயந்திபோசனம் ௪5/22)/272-223227௫௮7, 
பெ.(1.) உடம்பை பருக்கச்செய்யக் கூடிய தயிர் 
முதலிய உணவுப் பொருள்கள்; 81110165 071௦௦0 
5001) 85, போம் 610. [480 1௦ ராரி2ர6 (6 

ஷூ (சா.அக.). 

த.வ. கொழுப்புணவு. | 

[541. ௪ம்9/ - னாி-ம07௭2த.. அபி 
சயநகிபோசனம்.] 

அபிசாச்சனம் ௪ம4/22ம௦சரசா, பெ.(௱.) 
கொலை; ௱பா02 (சா.௮௧.). 

அபிசரன் ௪5/8௮௮ற பெ.(ஈ.) நண்பன் (சிந்தா. 
நி. 167); 1/0. 

[572. ௮௦/702122த.. அபிசரசச்..] 

அபிசனம் ௪௦/227௮/7, பெ.(ஈ.) 1 பிறப்பிடம்; ம் 
01806. 2. குலம்; 18ஈ1. 3. குலவிருது; 15191/௮ 
௦1 818 ௦ ஞுாஷடு. 4. அரசியற் சுற்றம்; 
2110கார்6, ஈஊ((ரப6. 5. புகழ்; 1௨6. 

[574. ௮௮//27௪த. அபிசனம், ட் 

அபிசாங்கி ௪4/2279/ பெ.(ஈ.) அத்தினி சாதிப் 
பெண்; 951 ௦7 (€ 19 பா 01255856 10 கொள 
041085 80001010௦ (௦ |ப5( (சா.அக.). 

அபிசாதம் ௪4/5:2௦:2/77, பெ.(ஈ.) 1 துன்பம்; றவ, 
5பரஊாஈ9. 2. புண்படுகை: ரிவி ற்று: 
3. வெடிப்பு; பிளவு; *185பா௨, ௨௮௦1. 
4. வருத்தம்; 1௦1பா6, ௮441021101. 5. அதிக 
உழைப்பு; 8181 (௩5/04): (101. 
6. கருப்பைச் சுருக்கம்; பர்6ர௨ ௦௦17201௦ஈ. 
7. பறவைக் காய்ச்சல்: 1 1 61105 (சா.அக.). 

அபிசாதவாதம் ௪4/2222-0:222 பெ.(ஈ.) 
விரைந்த நடை, ஊர்திகளில் ஏறி விரைவிற் 
செல்லல், மற்போர் செய்தல், நெடுந்தூரம் 
செல்லல், அதிக உழைப்பு முதலிய 
செய்கைகளினால் உடம்பு தாங்க முடியாமல் 
நரம்புகளுக்குச் சோர்வு ஏற்பட்டு, வலி, 
களைப்பு, படுக்கையாய்க் கிடத்தல், இளைப்பு 
முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கு மோர் ஊதை 
(வாத) நோய்; 8 ர்பா௦்௦ொ௮! 016௦047 ௦4 1 



ர6ங௦ப5 நகரா ஈ௦1 0200 ௦ ஒரூ 

01800/613016 16810, பர் 800085 1௦ 81156 

1௦ 60006551/ட 1251 நல, ரர், 

51110, 1௦00 /௦பாரஞு, ஈர் பாம்ப 

லனா, 64௦. 11 112025 16 ௦16 ஐ 
8015 ௱ாவா60 நே றவா, லள்வப5110, 

0ா௦51721௦ 1210ப6, 610. (சா.அக.). 

த.வ. அலுப்பு ஊதை. 

[5/%௪5/74/212402/22:த. அபிசாதவாதம்] 

அபிசாதன்" சம்/222௪ற, பெ.(.) 1. தக்கோன்; 

வரந ஐா5௦௱. 2. அறிஞன் (நாநார்த்த); 

5௮. 

[5/0 ௪ம்ப்222:த. அபிசாதன்.] 

அபிசாதன்” ௪/522௪, பெ.(.) உயர்குடிப் 
பிறந்தோன்; 8 ௦74 ஈ௦016 06508. 

[5/5 சம்ப ப/222த. அபிசாதன்.] 

அபிசாபசுரம் ௪5/2௪௦௮-2ப72/77, பெ.(ஈ.) அறிவர் 

(சித்தர்), முனிவர் (யோகி) முதலிய 

பெரியோர்களின் சாவித்தலினால் ஏற்படும் 

காய்ச்சல்: 127/2 1௦ 86066 0பா56 ௦1 

510475: 40015 80 8ப௦் ப்ள ௨ல் ராவா 

(சா.அக.). 

த.வ. சவிப்புக்காய்ச்சல். 

[தய - சாபம் 4 ரம்] 
[5/ர்.௪ம்ர்/” த. அபி] 
சானிஃசாவம் சாபம் (௪விம்). சுல்2கா2சரம். 

அபிசாபனம் ௪4/2௪௦௪௭௮-௱7, பெ.(॥.) சாவிப்பு 

மொழி (சிந்தா. நி. 171); போதா9. 

த.வ. சவிப்பு. 
[தயி-சாபனம்..] 
[5/5 ௪49/2 ஐ.பி] 

சாவம்சாபம்2சாபனம், 

அபிசாரசுரம் ௪4/2272-2ப/2477, பெ.(ஈ.) இறப்பு 

மந்திரங்களால் வேள்விசெய்து 

உண்டாக்குவதாகக் கருதப்படும் ஒருவகைக் 

காய்ச்சல் (சீவரட்); 12/27 5பற00560 1௦ 15) 

௦8ப560 3 ௮1 110180 ுவர்ி05 ௭4 

9 5௮011(06. 

த.வ. உருவேற்றக் காய்ச்சல். 

[5/4 ௪௦40௮:௪2த. அபிசாராம்/ 

சல்லகா௧ரம். 

| அபிசாரம்! ௪௮/23:௮7, பெ.(.) பிறர்க்குத் தீங்கு 
நாடி மறைமொழி செலுத்துகை; ஊம் ௦ 

ரா3ார்25 100 உ ௱வவ௦ம் றபாழ௦56, 61/80% 

லார். “மாமத லபிசார மமைத்து “(ீரபோத. 

72, 27 

[5/0 ௪ம்்2௮22த. அசார்] 

அபிசாரம்” ௪௫/22:௮/77, பெ.(1.) 1. இறப்பு; 0281. 
2. ஏவலாற் செய்யுங் கொலை (மரணம்); 

01201 ௮1 1௦1 றபாழ086 074 ௩௦/80 06844. 

3. பாழ் (சூனியம்); 5010 080156 1௦ டரா0 

20௦பர் 1151௫, 0156856 610; ஊறு ர் 

௦1 806115 107 8 ௱வ/63/௦1801 றபாட௦58 

(சா.அக.). 

[5/0 ௪ம்//-22/22த. அபிசார] 

அபிசாரமந்திரம் ௪௮/2௮2-/7727044/77, பெ.(॥.) 

மனக்கோட்டம், ஆசை, வெறுப்பு, சாவு 

முதலியவையேற்படுத்தும் ஒருவனுக்குத் 
தீங்கிழைக்க வேண்டி வேள்வியினாலும் 

யந்திரம் அமைத்தலாலும் செய்து முடிக்கும் 

சாவிப்பு மந்திரம்; ௮ ௭910 107 ௮ ௱௮/௦121 

பாற௦$6. 11 (8 0ா2௦115௦0 மரி 5௨01௦௮ 16 

௦ா வர் ஒ0வ5 ௨௭௭ ௪01௦ (80௭5 ௮௭0 5 

5ப00௦860 1௦ ராறு ௦0 ௦ றா௦0ப௦6 61 

20017211௦1, 1௦௩6, ஈலா்60, நவாக/515, வா 

0631. 2. மோகன மந்திரம்; ௦06 ௦4 116 ஒர 

1006 ௦ றா0/௦வ/ வாள்வாரற ளா நு ர்ர்ள் 

பற ஈயாகா 0௦0815 81௨ ௪111060 1 

0௦௫௭ ௦04 ரர 20௦பச் ॥/611௦ப5 1250478- 

1௦0 ஞூ றாக01௦ (சா.அக.). 

[நயிசரரமம் - மந்திரம்] 

[5/ம ௮௦//-22/22-த. அபிசாரமம்] 

அபிசாரி ௪2/27 பெ.(ஈ.) 1 ஒழுக்கங் கெட்டவள்; 

பா௦்2512 கலா. 2. விலை மகள்; 

௦௦பா16281. 

க.வ. பொதுமகள், பரத்தை. 

[5ம் ௪ம//5272த. அபிகாறி] 



அபிசாரிக்கை 

அபிசாரிக்கை ௮4/2௮/-/பெ.(1.) பிறருக்குக் 
கொலை, விருப்பம் (இச்சை), பித்து முதலிய 

தீங்குகளை விளைவிப்பதற்காக வேண்டிச் 

செய்யும், மந்திர சாதனை; 16 0011௦6 ௦1 
01206 வார சா 1௨ 8/0 07 ற3010வ! 

ஊவா 10 றபாழ௦865 ௦7 மாரா 

290௦ப( 02817, பகர், |மாகஞூ ௦ ௦4ல் ஸரி எ- 

16015 ர ௨ 0650 (சா.அக.). 

அபிசாரிகை ௪5/47 பெ. (ஈ.) அபிசாரி 
(வின்) பார்க்க; 566 ௪2/52 

[571. ௮ம/7/02/(22த. அ௮பிசாரிகக.] 

அபிசிக்தர் சம்/ச பெ.(ா.) சைவரில் 
குருக்கள் வகையார் (மீனாட்.சரித்.।, 27): 
2621080015 6௨௦௱0॥9 1௦ 8௨ ஈ௦ஈ பாகா 
16510 08516 ௦ ௮0 062 8௮௱௦்ர்60 ௮95 
பொப். 

[58ம் சம்76/12த. அபிசித்தா.] 

அபிசிக்தன் ௪5/5//2ற பெ.(ஈ.) திருமுழுக்கு 
பெற்றவன்; ௦06 4௦ 15 8௱௦1ஈர்€6, 154௮60, 
141111 121/5191 

[$7₹. ௮௦/5//22த. அபிசித்தன்.] 

அபிசித்து சம்/5/10, பெ.(ஈ.) கடைக்குள 

(உத்திராட)த்திற்பின் பதினைந்து நாழிகையும் 
முக்கோலி (திருவோணத்தின் முன் நான்கு 
நாழிகையுஞ் சேர்ந்ததாகிய ஓர் ஒட்டு 
நாண்மீன் (குமாரசாமீ. நட்சத்திர. 8.): ஈ2125743 
1110000௦60 11 மர்வா ௮/22027/22 
௦51510 ௦71 16௨ 1241 15 [74/௪5 ௦7 
(//1/7222/77 80 (6 621101 16 பா [72/50 
/7/ப100௮/7.. 2. பகல் முழுத்தத்துள் எட்டாவது 
(விதான. குணா. 73 உரை): (260].) 6 ஒர் 
௦4 15 041015 ௦4 04. 

த.வ. ஒட்டுநாண்மீன். 

[541. ௪5/ப/5த. அபிசித்தப 

அபிசிந்தி 22/24721பெ.(ஈ.) (பி1ஈ0.) மாசிப்பத்திரி: 
9 1/0ப5ர்கார் (சா ரா ஷர்மா 5௦௦0, 
2/719105/ ௪௦ ் ப/பா௱ (சா.அக.). 

அபிசியந்தம் ௪/3, பெ.(ஈ.) ஒருவகைக் 
கண்ணோய்; மர்வா! ப6 15 (66 90௦1௦ 
௦1 0678௭௬5060 கப ௨0 1 16 21198௭00௨0 ரர் 
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ரொ றன, ஈரடி ௦1 6 ஞ/6 (887௦5 
2௮0 ரார்க௦ா ௦74 116 ஸூ65, ௦0/பா௦பர(16 
(சா.அக.). 

அபிசியந்தி ௪௫/்னாள் பெ.(.) 1. உடம்பினில் 
உள்ள நாளங்களின் பிசுபிசுப்பையும், அதனால் 
கை கால் கனாதியையும் உண்டாக்குமோர் 
கோழை (சிலேட்டுமம்); வொரு 1121 
0ா௦0ப௦65 ௮ 8௱ரா௨55 | 16 லாவ ௮0 
8௨ 000560ப6ாம் ௬6655 ௦7 16 ॥௱ம5. 
2. நா கசியச் செய்தல்;௦2ப5॥ 00 044௦5 ௦ 

௮1 எப வ105 (சா.அக.). 

/5/ம் சம்ர்ட்னு த. அபிசியந்தி] 

அபிசுதம் ௪௪/5ப2277, பெ.(ஈ.) கஞ்சி; 11௦6-14/2- 
(6 (சா.அக.). 

அபிசுரம் ௪௮்/2பச௱, பெ.(॥.) ஏவலினால் 

உண்டாகுங் காய்ச்சல்; 8 12 09860 நர 
18091௦ 80615 (சா.அக.). 

த.வ. ஏவல் காய்ச்சல். 

[5/4 சம்ர்/5 த. அமி] 
சுல2௯-2 ரம். 

அபிசோரா சம்்/5மச, பெ.(॥.) பொட்டி 
லுப்பினால் சில்லிட்ட குடி நீர்; ௫௮16 ௦௦௦160 [3 
685 ௦4 501பர௦ா ௦4 5௮06 (சா.அக.3. 

அபிசோலா /26/௪ பெ.(ஈ.) சுவைச் 
சாற்றினால் குளிர்ந்த குடிநீர்; 1/௮ ௦௦௦160 6 
59/1 ப0, 8 501ப11௦1 ௦7 5081 ௦௦0 மார் 
௦௪ 0005 (சா.அக.). 

அபிஞ்ஞன் ௮2/78, பெ.(ஈ.) அறிஞன்: 1௦8௦0 
வ, 561501 04 பாமொல்வாொ0. 

[571. ௪ம்7/7௪2த. அபிஞ்ஞாசன்.] 

அபிட்டம் ௪5/௪7, பெ.(॥.) இதளியம் (வின்); 
பெ/]ங ௪. 

[5/4. சபற. அபிட்டம்] 

அபிடங்கசுரம் 26/227922ப௮-௱, பெ.(ஈ.) நஞ்சு, 
சீற்றம், அச்சம், வருத்தம், காமம் முதலிய 
காரணங்களால் உண்டாகும் காய்ச்சல் 
(சீவரட்.31); 18/6 பே (௦ ௦1501. ஐ௫௦581ப/௦ 
8196 168, 91௪4 ௦ 5பவ 0ப1௦6. 

[அபிடங்கம் - சுரம்] 

[5/5 ௮5//5௮/172:த. அபிடங்கம்)] 



அபிடங்கம் 

அபிடங்கம் ௪5/9௮, பெ.(ஈ.) சாவம், 

தீமொழி (சிந்தா. நி. 181); போ56. 

[5/6 சம்//௮ர22த. அபிடங்கம்.] 

அபிடதம் ௪௦/2௪42/7, பெ.(1.) அவுடதம் பார்க்க; 

566 ௪1//0202/77 (சா..௮க.). 

[$/1. ௪52 2த.அபிடதும்] 

அபிடவம் ௪௦/7202-7, பெ.) அபிசவம் பார்க்க; 

56௦ ௪0/5202/77 (சா.அக.). 

அபிடியந்தம் ௪ம/ள)/௮722/77, பெ.(॥.) கண்ணின் 

வலு (பல)க் குறைவு, 14/6௮/6585 ௦4 6 சூ6 

(சா.அக..). 

அபிடேகக்காணி 24/0'692-/-/20[ பெ.(॥1.) 

வரிவகை (5.1.1, 403); 812%. 

[[தபிடேகம் - காணி] 

[9/6 சம்4/6ச/22த.அபிடேசு(ம்).] 

அபிடேகக்கூட்டு ௪4/2272-/-40/10, பெ.(॥.) 

திருமஞ்சன மாட்டுதற்குரிய ந றுமணக் கலவை 

(வின்.); 1120912160 501085 1௦ வாளா வா 

1001. 

[[தபிடேகம் * கூட்டு] 

[5. ௪ம்//52(௪:த. அபிடேகம்] 

அபிடேகசுதர் ௪5/787௪2ப0௮/, பெ.(ஈ.) 

அபிசிக்தர் பார்க்க; 566 42/247௮7: 

அபிடேகநாமம் ச4/7572-27௮), பெ.(॥.) 

அரசன், மடத்தலைவர் (மடாதிபதி) இவர்கள் 

பட்டம் பெறுங்காலத்துக்கு ஏற்கும் பெயர்; 1142 

2985ப௱உெ் ௦ ர்க 071௦6, 85 04 8//40. 

[5/0 ௪ம்//௪5/௪77271௮72 த. அபிடேக இரமாம்] 

அபிடேகப்பால் ௪.ம்/2272-0-22] பெ.(॥.) 

1. பால், இதளியம் முதலியவற்றைக் கொண்டு 

கொங்கணவர் முறைப்படி உருவாக்கிய மருந்து; 

3 ௱ஊபோவ! நறா௨காகஙி்ா ௦1௮11௦௨0 டு 

௦ ஈர் வ் காடு, பாவ 

[ற9601ளர்5 ரா ஜபாற0865 ௦4 [பாவி 

௮10 ஈலாணபாலிா ௦ றான று உ ௱டு5॥௦ 

0௦௦665, ௮8 0650110௨09 ॥ஈ 1000381385 

யாட விரவாடு. 2. மதிய மிர்தம்; 8 

௮௱0௦914ி] ரிப் 5ப0௦08௨0 1௦ 06 ௦௦29 யு 
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01005 17௦1 16 00௨0 64௦ 16 பாாய/9 

பெரா 15 8020௦60 51806 11009. [4 15 

5210 1௦ றா௦௱ா௦16 1௦9. “மேலான 

அபினேகம்பாலை யுண்டால் 0ற.ரநதேமு 

நாணி காயசித்தி “(கொங்,வாத. காகி] 

(சா.௮௧.). 

[5 ௪4்//52422 த.பிடேகம்] 

அபிடேகம்" ௪4/78ர௮/7, பெ.(ஈ.) 1. நீர், தேன், 

முதலானவற்றைக்கடவுளின் முழு 

திருமேனிபடும்படி நீராட்டுதல்; (திருமஞ்சனம்); 
ட்ப ௦8100 மரி வல் ௦4, 02௦, றர, 

லு 80 ௦1௭ 8பட58ா065. 2. பட்டஞ் 

சூட்டும் விழா; [ரகபடபாஸ்ா ௦4 க 480 ஒறு 

௮9, 6௦08606810 014 8 1850. 

“ரன்னானைப் பராசரன்றா ஊாபிம்ட கம்... 

ங்கு ்” (சேது, மங்கல. 79.) 3. மணிமுடி 

(திருவாலவா. 11, 4); ௦4. 

த.வ. முழுக்கு. 
[5/0 ௪ம்0/௪5/4௪2த. அபிடேகம்] 

அபிடேகம்” ௪5/289௮/7, பெ.(1.) தலையணி 

வகை (5.1.1. 1, 474) 8 ௨௮0 வர். 

[32ம் ௪௦்/55422த. அபிடேகம் ர் 

அபிடேகமண்டப ம் சம்/722-/1121702202/77, 

பெ.(ஈ.) திருமஞ்சனசாலை (1.14.1”.09. 331) 

பல 1௦16 கோணா! 0244 ௦7 வா 190), 8 

(௱ற6. 

[திட கம் * மண்டபம்] 

[8/1 ௮.4///524௪ 25. அபிடேகம்] 

அபிடேகி-த்தல் ௮௦/2895, 4 செ.குன்றாவி. (1:1.) 

திருமுழுக்கு செய்தல்; (௦ ௦௮16, 1௦ வாட். 

“து சிலாப பொன்னிநீரா ச0.பனு க் 

க.பிடேகித்தோர்” (திருவாட்போக்கிப்பு. 

மாணிக்கமலைச் சிறப் 262, 

த.வ. திருமுழுக்காட்டுதல். 

[5/6 ௮௦/422442த. அபி கி-.] 

அபித்தியை ௪5/4௮ பெ.(1.) விருப்பம் (இச்சை) 

(சிந்தா. நி. 181.); 4454, 8516. 

[9/1 ௮4/00)/4த. அபித்தியை:/ 



அபிதம் 
அபிதம் ௪௦/௪௭, பெ.(ஈ.) காப்பு (இரட்சிகை) 

(சிந்தா. நி. 177); 0௦1௦2௦14௦1. 

[58 ௮4/0/0௪-த. அபிதம்] 
அபிதாமபிடகம் ௪௦/2௪/22௮7, பெ.(.) 

புத்த அறிவு நூல் மூன்றனுள் ஒன்று; ஈ௮ா6 ௦4 

6 10 5604௦ ௦4 8ப0்0ொ/51 கார்பா05, 85 8 
௦85161 ௦4 ஈஓ800/5105. 

அபிதா ௮5/25, பெ.(॥.) இடுக்கணுற்றுழி 
முறையிட்டுக் கூறுஞ்சொல்: 6%௦௦18௱௮1/0 
ப$60 ஈ ௦4010௮]. “கெட்டும் ஆபிதா 
ச //தாெள (திருப்ப 77700. 

/[5/08. 21/01722த. அபிதா..] 

அபிதாபம் ௪ம்/22ம௮ா, பெ.(॥.) அளவிறந்த 
வெப்பம்; 6?66 6௦/ (சா. அக.). 

[அபி - தாபம்] 

[57. ௪௦75 த. அபி] 

தவி தாவம்2 தாபம். தக.ம்-சூ.௫ு, வெப்பம், 
தகம்2தாபம்-அளவிர்கதிகமான வெப்பம், 

அபிதார்த்தம் சம்/221/௪௱, பெ.(ஈ.) சொல்லுக்கு 
இயல்பான பொருள் (வேதா. சூ. 118): ஊரு 
519॥1410214௦ ௦7 ௨ ௩௦0. 

[580. ௮ம்/7/-01772-௮100௮2த. ஆபிதரரத்தம்.] 

அபிதானகோசம் ௪௦/௪272-/252௱. பெ.(॥.) 
ஒரு வடமொழி யகரமுதலி; 9 895111 
160/0! 6104௦ஈ௭0/ (சா.அக.). 

[5ம். 2070722702: அபிதான 
கோசம்..] 

அபிதானசிந்தாமணி ௪5/22௪- ௮//70:4/7727 
பெ.(ஈ.) 1. ஏமச் சந்திரன் என்பவரால் செய்த 
ஒரு வடமொழி யகராதி; 3 58191 0104௦௨ 
01 வுாறுற$8 நர 1௨௦ வா்௮. 
2. சிங்காரவேலு முதலியாரால் தொகுக்கப் 
பெற்ற தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம்: ௮௬ 
£॥0010068019 ௦௦௬260 5109 8௮ வப 
ஈப்ஷ்டள(சா.அக. 

[0. ௪௦274722 க. அபிதானம்,] 

அித்து-மணி-சித்தாமணி- சிநீதா.மணி. 
மர ணுகுவ் - கழுவுதல். மண் மண்ணி மணி 
கழுவப்பெற்ற ஒஸரிக்கல், 
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அபிதானசூடாமணி ௮9/02௪-2:702271௮ 

பெ.(ஈ.) வடமொழியில் எழுதப்பட்டதொரு 
மருத்துவ நூல்; ௨ஈ 60618௩ ௦1 ௦ 
081872 ௨௦/௦8 ௯ொறரி60 ந [|லாண்கர் ௦7 
கொள. 1115 8 010858ர௫ ௦4 60/0௮] 
5$ப051210௦65 110) 5060111021105 ௦7 16ல் 
ஏிர்பல5. 1115 ௨5௦ ா௦வா 85 5அரப்/சகாரு 
1௦, 11 85 ௦0000௦86௨0 பாசொ 1௦ 
2811010806 ௦7 11€ [00 ௦7 [குள ரா 700 
&.ம. (சா.அக.). 

த.வ. இராசநிகண்டு. 

/[5/1. ௮௦/7௦1774722-த.அபிதானரம்).] 

கூடா மணி கு.டாமணி 

அபிதானம்' ௪௮௦/௪2௭௭௱, பெ.(.] பெயர் (பிங்; 
1௨6, 8008124௦. 

[51. ௮,9/76077/722த. அபிதானம்] 

அபிதானம்” ௪/௮), பெ.(ஈ.) *' மறைவு 
(நாநார்த்தை); 0096140. 

[54ம் ௮0727௪:-த. அபிதானம்] 

அபிதானம்” ௪5/௪௪7௮-7, பெ.(ஈ.) 1. அபிதான 
கோசம் பார்க்க; 566 ௪4/2272-622277. 

2. நிகண்டு; 8 4௦௦90ப!லாடு ௦4 ஷு, 9 
001௦8௬. 3. சலாகை; ௮ 8பா960'5 றா௦0 
(சா.அக.). 

[58. ௪௦/7601727722த. அபிதானம்] 

அபிதேயம் ௪4/7௮, பெ.(॥.) செஞ்சொற் 
பொருள் (தருக்கசங். 249); (௮4 ரர் 15 06- 
1௦160 ௫ 227-/2/ 

[5/6. ௪ம்//017ல:22த. அபிதேயம்] 

அபிதை ௪ம்/பெ.(ஈ.) நாநலம் (பி.வி. 50, உரை); 
டாவு 59ரி 06 ௦க080டு ௦4 ௮ ௩010. 

[5/. ௮/7/௦1722த. ஆபிதை.] 

அபிந்நியாசம் ௮௦22௮7, பெ.(.) இசிவு 
(சன்னி) வகை (வின்): ௦௦4ப151௦7௨. 

[5/1 ௪ம்/7//7)/2525௧. அபித்தியாசம்] 

அபிநந்தனர் 2௦7௮722௯7௪ பெ.(ஈ.) 

தீர்த்தங்கரருள் ஒருவர் (திருக்கலம், காப்பு, 
உரை); ஈவா%6 ௦78 வக கள், ௦6 ௦7 24 
(//714/9௮:௮7 0.1. 

[5/ம். அம்/7௮0௮7௮த. அபிநந்தனா.] 



அபிநயக்கை 

அபிநயக்கை ௪/7௮7௪--/பெ.(.) கைகாட்டு 
(அபிநயம்) மெய்ப்பாடு; 025(பா6 நூ ஈவார். 

/[51. ௮/7௮/22த. அபிநயம்] 

அபிநயசிரம் ௪2/7௮)/௪375/77, பெ.(11.) தலையாற் 

செய்யும் மெய்ப்பாடு; 0௦56 ௦74 (16 11680. 

75ம். ௮௦/72/252௧. அபியசிரம்/ 

அபிநயநூல் ௪௮௪ பெ.(॥.) காமக் 
கலைப் பற்றிய ஒரு நூல்; 8 11691/56 ௦ 

0651பா25 ௦74 |ப5௫ ௦ ௦1% 858100 (சா.அக.). 

[$5 சம்ர்பாரனு௪த. அபிநயம்] 

அபிநயம் ௪௪/7௮/௮777, பெ.(ஈ.) 1. ஆடற் கலையில், 
களம், கருத்து, காலம் முதலியவற்றை 

முகத்தாலும், உடல் உறுப்புகளாலும் 
உணர்ச்சியோடு வெளிப்படுத்துதல்; ௦௦௱௱ப- 

12௮11௦ ௮10 ரார்சாறான்ல்ா ௦74 ராகாரராப! 

10635 ௮0 6௦1௦05 1௦ ப் 140 லமால5- 

5105 ௮0 ரர் 0651பாக5 ௦7 ரவா. 

“இருபத்து நான்கு ஐஹற்றைகசை 
அபிநயங்கறைக் காட்டி விளக்கிளார.. 
2. மனக்கருத்தைக் குறிப்பால் விளக்கும் 

உடற்செய்கை; 1010914400 ௦71 5ஊ்ராகார் ௦ா 

பாற௦56 037 1006 ௦ 0651பா6, 0251/0ப141௦௱, 

(ர ஏஎர்1௦க! ௮௦4௦1. “*சகளிர்தங்க சமிதயம் 
(ரகு. தசரகுள்௫ா; 2707 

த.வ. அவிநயம். 

[த. அனிநயம்:50 ௮0/7௮/௮௪2௧. அபிநயம்] 

அபிநயவிடுகதை ௪௦47௮,௪-720/-4௪௦௮ பெ.(1”.) 
ஒரு சொல்லின் பல பிரிவுகளை, மெய்ப்பாட்டால் 

காட்டும் புதிர் (பாண்டி); 80160 01121௮06. 
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[.தயயம் - விடுகதை,/ 

[5/0 ௪௦/07222த. அபிநயம்] 

அபிநயன் ௪௦7௮, பெ.(॥.) கூத்தன் (சிந்தா. 

நி. 166); ௦௭. 

த.வ.அவிநயன், ஆடவல்லான், கூத்தப் 

பெருமான். 

/த. அவிநயம் 51ம் ௮ம்/7,72/2-த..அபிதயன்.] 

அபிநயி ௪௦47௮) பெ.(ஈ.) ஆடற் கலையில் உடல் 

உறுப்புகளை அசைத்தல்; 508/ 1॥॥ 0851பால5 

80 0௦51பா25 (1/6 721105, ௨௦1105, 910. ) 

“பக்திச் சுவையை அபிநயித்துக் காட்டினார் 

த.வ. அவிநயி. 

[5ம் ௮௮/40222-த. பிறி] 

ஆஅபிநயி-த்தல் ௪௦47௯4, 4 செ.குன்றாவி.(1.1.) 

நடித்தல்; (௦ 201, 96501/0ப!௪16. 

த.வ. அவிநயி. 

[8/0 சம்ப்பாஸ22:த. அபிநயி-.] 

அபிநவம் ௪2/7௮0௮7, பெ.(1.) புதிது; ௮1 ஈர் 
(5 பெர்(டீ ரங், 119541, 0௦. ராகவ வழிதவ 
கிநாதன் (கம்பரா. தனி, 9). 

[5/8 ௮,5/907721:22த. அபே வம்/ 

அபிநாகனம் ௪2/727277/77, பெ.(.) கண்கட்டு; 

டவா௮06 ௦4/2 ௨ ௨5 (சா.அக.). 

அபிநாகிதம் சமக), பெ.(ஈ.) தேற்றான் 
கொட்டை; ஐல 089 ஈபர், ஒ௫௦417௦5 

0௦12510777 (சா.அக.). 

அபிநாசசன்னி ௮௦22௪-2௪007 பெ.(.) 

1. அபிநியாசசன்னி பார்க்க; 566 ௮20:222- 

சறற 2. இசிவுநோய் (இராட்); 8 0 ௦7 

520207 

[5/0 ௮௦/7.25௪75௮77/:த..அாரிநொசசன்னரி.] 

அபிநாசி ௪மர23/ பெ.(ஈ.) அபீனசம் பார்க்க; 

5666 ௮௦4277 (சா.அக.). 

அபிநிதமாது சம்/7/0௪-77220) பெ.(.) பதுமினி 

சாதிப் பெண்; 1௦ 151 04142 10 பா 02555 1௦ 

|ப51, மநு 46. (சா.அக.). 
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அபிநியாசசன்னி ௪22௪-22 பெ.(ா.) 

அளவிற்கதிகமாய்ச் சுரங்காய்ந்து, பசியின்மை, 

முக, உடம்பு வலி, மேல்மூச்சு, வலுக்குறைவு 

(பலவீனம்) ஐம்பொறிகளின் (பஞ்சேந்திரியத்) 
தன்மைக் குறைவு, மயங்கிய தூக்கம், 
அறிவின்மை முதலிய குணங்களைக் 
காட்டுமொரு வகை இசிவு (சன்னிபாத)ச் சுரம்; 

9 00 ௦7 நுறர௦10ம் 7 0879016118௪0 ந 
9 (சற ாகம்பா6, 1055 04 றற 6॥(6, 1௦5561- 
1655 011806, ஐவ ௮1 ௦௭ (6 0௦0, ௮10, 
உவா, /௨௮11655, 0௨5510 ௦7 ப1(௮] 
00615 071 16 11௩6௨ 560500 00௮5, 
5௱௱080%, 1055 ௦7 ௦௦15010ப81655 610. 
(சா.அக.). 

[51. ௪ம்/7/-/7/25275௮7-7/2த. அபிநியாச 
சன்னி] 

அபிநியாசசுரம் ௪ம்ரத்252-பசா, பெ.(ஈ.) 
உட்காங்கை, நிறம்குன்றல், பசிநீங்கல், 
முகப்பளபளப்பு, பேச்சின்மை, ஐம்பொறி 
(பஞ்சேந்திரிய)த் தன்மைக் குறைவு, 
மயங்கிய உறக்கம் (நித்திரை) மற்றும் 
இசிவு (சன்னிபாத) குணங்கள் 
முதலியவற்றுடன் கூடிய சுரம்: ௮ 14/௪ 
9000௦0௮160 037 ௨ 590 ௦ ஈனா 015 
156 ௦7 16 0௦010 669 ௦ ௮ 51987 80ம் 
ஈ௦௱வ! 18௱றகர்பா6ி, பபொ!ரக5௨ ஐ 
௦610, 1055 ௦7 800616, 0125510655 ௦7 
1906, 1055 ௦7 3௦1௦6, 1055 ஈர் ரத] 0௦1௫15 ௦74 
(உ 88180௫ 09818, 500௦160௦௨ மா 
5பூ௦௦௱51086 51916 ௨௬0 ௦4௭ ௦௦0௦௦௱(வா 
8௦5 ௦4 ற்ப ரவள, 84 *$வள 
(சா.அக.). 

த.வ.உட்காங்கைக் காய்ச்சல். 

[5/1 ௪ம்/-1)/2222த.. அபிநியாசம்,] 

அபிநியாசவாதம் ௪௪]:252-2௦2௱, பெ.(ஈ.) 
உயிர்வளி, பரியன்வளி, ஊதை, பித்தம், கோழை 
முதலியவற்றை அதிகரிக்கச் செய்வதனால், 
அதிக சுரங்காய்ந்து, காதடியில் வீக்கத்தை 
உண்டுபண்ணும் ஒர் ஊதை (வாத) நோய்; 8 
“6பா௱௭்க௱ ரா2!(50 டூ 19 ரஸீன் ௨0 
586119 66௦௪ 1௨ 1௦665 674 16 ஓ௮5 
(சா.அ௧க.). 

2௦0 அபிப்பிராயம் 

த.வ. காதடிவூதை. 

[544. ௪ம்//*77/252740/212த. அமிநயாச 

வாதுபம்.] 

அபிநிவேசம்' ௪/7க்22௮7, பெ.(ஈ.) விருப்பம் 

(விசாரசந். 335) ; 06516. 

[5/01. ௪ப//7ம:2522:த. அபிநிவே௪ம். ] 

அபிநிவேசம்” சம்ரரக்க, பெ.(॥.) ஊக்க 
மிகுதி; 26௮], 8116511655. “ருத்த நிகே 

ரலையைற்தும் (கூர்ம, 600. 79), 

[5/. ௮௦//74:222த. அபிநிவேசம்.] 

அபிநீலம் ௪௦/௪7, பெ.(.) மிகக்கருப்பு; பரு 
௦1201 0 0௮11 (சா.அக.). 

த.வ. கருநீலம், அட்டகருப்பு. 

[5/4 ௪ம்//-//2த. அபிரலம்] 

அபிப்பிராயபேதம்' சம்ற்சாஆ௪ம52௮/77, பெ. 
(1.) மாறுபட்ட கருத்து ; 17ர8ாவா௦6 ௦7 
ரள (சா.அக.). 

[541. ௮௦//-07/2-0/72022 ௬. அபிப்பிராய 
யேகு1்.] 

அபிப்பிராயபேதம்? சம்றசர்/௪-௦௪0௮, 
பெ.(ஈ.) மனவருத்தம்; லாம் 19611105. "ஒரு 
சிற்ப பிரச்சினையினால் இரு வருக்குக்ளாம் 
ஆபியபிராயபேதும் ஏற்பட்டுவிட்டது (இ. 

த.வ.கருத்துமுரண். 
[54. எம்ரிட்பாறு/௪-002022த. அபிப்பிராய 

பேகம், ] 

அபிப்பிராயம் ௪,27௮, பெ.(ஈ.)1. சொந்தக் 
கருத்து; 98750௮! ௦010. 2. (ஒரு துறையில்) 
வல்லுநர் கொண்டிருக்கும் கருத்து, 
கலந்தாய்வு: ௦௦7௨59100௮] நொ ௦ 804106. 
"வழக்குரைஞரிடம் அபிப்ராயம் கேட்டு 
அதன்படி செய்யலாம்" . (இக்.வ.). 
3. செயல்படுத்த திட்டமிட்டி ருக்கும் எண்ணம்; 
ரா. “பையனை மேலே படிகீக க்கும் 
அபிப்பிராயம் இல்லை (இ. வ.) 4. நோக்கம்; 
௱, (சா (॥௦ஈ. 

த.வ. கருத்து. 
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[5/4 ௪ம்ரப்மாற22த. அபிப்பிராயம்] 

அபிபவம் ௪2/2௮௦௮), பெ.(.) அவமானம்; 

050180. 

[5/1 ௮மிப்்ம/2022:த. அப்பவும்] 

அபிபவி-த்தல் ௪௦/9௪ 4 செ.குன்றாவி.(1:1.) 

அவமானப்படுத்துதல் (திவ்பெருமாள்தி. 2, 5, 

வ்யா. பக். 33); 1௦ 01501806. 

[5/4 ௮ம்ட்ம்/௪௦௪:த. அபிபனி-.] 

அபிபிங்கலம் ௪௮/௮௮,  பெ.(ஈ.) 

மிகச்சிவப்பு: ரு 120 ௦ 160015 6ர௦யவ 

(சா.அக.). 

த.வ. செக்கச்சிவப்பு. 

அபிபூதன் ௪4/242௪ற, பெ.(॥.) மறைக்கப் 

பட்டவன்: ௦0௦ வுா௦ 15 0௦0௦6வ/60 (சா.அக.). 

[அபி - பூதன்.] 
[9/1 ௪ம்த. அபி] 

அபிமதம்' ௪2/77222/77, பெ.(॥.) இணக்கம் 

(நாநார்த்த) ; 801669416௭855. 

[5/6 ௪ம். ச125த. அபிபாதம்] 

அபிமதம்£ ௪௦/772224/7, பெ.(॥.) விருப்பம்; 

(8106, நரக. “அவர வாக்குள ௮பிபத 

மறந்திடு மென்ன (நல். பாரத. 

பாரண்டவாதுற. 67. 

[3/ம் ௪௦,/ப77௪122 த. அபத. / 

அபிமந்தம் ௪247772727, பெ.(॥.) கண்ணோய்; 

3 066886 07 1162 ௫/6 (சா.அக.). 

அபிமந்திரணம் ௪5/712701/20277 பெ.(ஈ.) 

மந்திரித்தல்; 1840 63 ா௩௨௦010௮1 

ஊவா ளா! (சா.அக.). 

அபிமந்திரம் ௪௫/2721௮) பெ.(1.) ஒதுகை 

(சிந்தா. நி. 182); [20 ஈவார்25. 

[அபி - மந்திரம். 

[5/5 சமி த. யி] 

மன் திர.ம்-மந்திரம். 

அபிமந்திரி-த்தல் சம்பரன், 4. செ. 

குன்றாவி. (5.1.) மறைமொழியால் அழிவை 

அபிமானபுத்திரன் 

உண்டாக்குதல் (சீவக. 2411. உரை); 1௦ 

௦56௦7816 0 பார றவார்௨5. 

[54 ௪௦7/2... ௮08] 

அபிமபுத்தி ௪547௮2 ப/4/ பெ.(ஈ.) உருத்திரருள் 

ஒருவர் (தக்க யாகப். 443, உரை); 8 பரவ]. 

அபிமன் ௪2/7௪, பெ.(ஈ.) அருச்சுனருக்குச் 

சுபத்திரையிடம் பிறந்த மகன் (பெருங். உஞ்சை, 

56, 58, குறிப்பு); &ர்பா2'5 500 5 பம௪௪ 

[9/ சம் ர௮)ப2த. அபின். 

அபிமன்னியு ௮,/77200/4, பெ.(1.) அபிமன்னு 

பார்க்க; 8566 ௪,8/772074 

[5ம் எம்ற்ர்ரணற/பஃத. அபிமன்னிய] 

அபிமன்னு ௪௮/7௪, பெ.(1.) அருச்சுனன் 

மகன் (நல்.பாரத. புத்திர. 117); ர ௦7 179 

500 ௦1 &]பாக நூ 52/௪௦ 

[5/0 அம்ப. அபிமன்னு.] 

அபிமானகளத்திரம் ௮ம்/77.272-(2/௪10/12/77, 

பெ.(1.) வைப்பாட்டி; 00௦ப66 ப5௦0 

படா. 

த.வ. காமக்கிழத்தி. 

ரீ$ர்5. ௪ப2272120த. அபிமான 

களத்திரம்] 

அபிமானத்தி ௪௦௪/4 பெ.(ா.) வைப்பாட்டி; 

௦௦ம், ப560 பபா. 

[5ம் ௪மாபா2௪2 த. அிமொனம்.] 

அத்தி - பெண்பரஃிறு. 

அபிமான துங்கன் ௪,947720௪-1//192 பெ.(.) 

அன்புமிக்கோன் ; ௦உ 4௦ 85 016௨1 

௮100, வறள். அணரிகோட்டியா 

கோணபிமான துங்கள் செலவை “(திவ் 

திருப்ப. 77 

[567. சம்்சாச/பர சத . அபிமான 

தங்கள். 

அபிமானபுத்திரன் 22477272-,2ப1/22 பெ.(1.) 

வளர்ப்பு மகன்; ௦ 60% 877600௦, 10512 50, 

101 16௦௦012620 ௫ 1215. 



அபிமானம் 

[570 ௪2/ட்772772-த. யமான ம்). ] 

262 அபியோகம் 

[5/ம். ௪௮/4/2த. அபி] 

புது2புகுது புத்திரன். புதியதாக குடும்பத்திற்கு அபிமுகன் ௮.ம்/77ப72/7, பெ.(.) நல்லவன்; ற வ1- 
பகவன். 

அபிமானம் ௮7747௮, பெ.(.) 1. தன்மதிப்பு 

(மச்சபு. பன்வந். 22); 5611-1250 601, 58௦ ௦7 

1௦௦பா. 2. ஒன்றன் குணத்தை மற்றொன்றன் 

மேலேற்றுகை; 601௨0௦ப£ |0ஊரரி௦211௦ 25 ௦7 

6 50பி வரம் ௨ 60௦௫ “செயிரி ஸாலுட 
ராரளனெொனு மமிமானம் (சூத. சிவ. 72.72). 
3. பற்று; 104/6, 877601/0. 4. உள்ளக்களிப்பு 

(சூடா); 09, ஊார்ா்ப5/28ா. “உலகு 

இலக்கியத்தில் அவர் கொண்டி ர்க 
ஆபிமானம் அளவடி முடியாது 5. நன்மதிப்பு, 
உயர்வான உண்ணம். ; 8ரொரச1௦. “அிறர்த 
கதக் எழுதி மக்களிள் அபிமானத்தை 
பெற்றவர் (இக். ௨). 

த.வ. தன்மதிப்பு, தன்மானம். 

[57. ௮௦0727122௧. அபிமானம்] 

அபிமானவிருத்தி ச/ஈ௧௭௪-பர்ப/] பெ.(ஈ.) 
செருக்கு; 800151 (சா.௮௧.). 

[514. சம்டாரரகாச த. அபிமான £ஜிருத்தி)] 

அபிமானி'-த்தல் சரகர், 4 செ.குன்றாவி, 
4.1.) 1. மதித்தல்; 1௦ 00௦பா, 65168. 
(65060160. 2. ஆதரித்தல்; (௦ 18106 06௮4 ௦௮1௨ 
௦7 5ப00௦1, (00௦. 

[5/4. ௪ம்்பாசா்த. அபிமாணி-, । 

அபிமானி” சம்கி பெ.) பற்றுடையோன்: 
06 ௦ 196 8776004௦, வர்ற ளர் 

த.வ. ஆர்வலன். 

[57ம் சம்பக. அயிமாணி] 

அபிமானிதம் ௪௦/2௪, பெ.(ஈ.) புணர்ச்சி; 
௦௦ழபி20௦௱; 5லயயவ! (ஈரனா௦௦பா5௨ (சா.அக.). 

[5/4 சம்கார த.பிமானணிகம்,] 

அபிமுகம் ௪௦/71ப9௫, பெ.(ஈ.) 1. நேர்முகம்; 
1906 (பாா60 100/8105. “வடக்கமிழகம் (ரல். 
பாரு. க.பிய, 86). 

[அபி - முகம். 

300 184/0 பாகு 01500860. “வரு 
மபிழகராக (௦. பாரத. சத்தியபா. 4) 

[அபி - மகஸன்.] 
[5/8 ௪௦/2. அபி] 
மூகம் 2 மூர், 

அபியங்கம் சச்ந்காரச௮7, பெ.(.) நெய்மம் 
(தயிலந்) தேய்த்தல்; ஈப௦1ஈ0 ௦2 196 6௦0 
காம் ௦ி- பாவி; வாள்பாட ௦ா ஷா ௭ 

௦1! ௦ வார்னர் மார் ர்ச், ராயா 

(சா.அக..). 

த.வ. எண்ணெய் முழுக்காட்டு. 

/5/. ௪ம்/0/-௮/1722த. அபியங்கம்] 

அபியந்தரம் ௪௫௭௯, பெ.(ஈ.) உள்: 
5106 (சா.அக.). 

[5/8 ௮ம்//-௮7122-௧.. அபியற்தரம்.] 

அபியிதம் ௪22௪௱, பெ.(ஈ.) சொல்லுகை 
(சிந்தா. நி. 182); 8ஷுரா9, 80681/0. 

[574. ௪௦7/2. அபியிதம்] 

அபியுக்தன் ௪5/௪, பெ.(ஈ.) அறிஞன் 
(திருக்கோ. நூன்முகம்); 50௦127 ௦7 ர் 
581௮0௦. 

[571. சம்பு பப த. ஆபியக்தசச்..]] 

அபியோகபத்திரம் ௪௦ந2ர௮௦-ப்னார பெ.(.) 
பிறராற் செய்யப்பட்ட துன்பத்தைக் கூறி 
முறையிடும் ஆவணம் (சுக்கிர நீதி. 95); ஐஸ- 
4௦, ௦ொடிள்ர் ர வாபா. 

த.வ. முறையீட்டு ஆவணம். 

(57. ௪௦ :072-0-ப22த. அபியோக 
பதிதிரம்.] 

அபியோகம் ௪:9௮? பெ.(ஈ.) தனக்குப் பிறர் 
செய்த தீங்கை அரசனிடம் முறையிடுகை 
(சுக்கிரநிதி. 262); ௦௱1 வரர், "ஒமா௨னா(௭1 
(௦ 161/9 ௦7 106 05 00௪ 1௦ ௮ 
0650. 

த.வ. முறையீடு. 

[541. ௪5/7/-7272-த. அபியபோகம்.] 



அபிரங்கி 

அபிரங்கி ச்ர்சர்9/ பெ.(.) கருநெல்லி; 1801 
டா€0 12 104, இறிவாப் ப 20 ப/௪1ப/5 

(சா..அக.). 

அபிராமஞ்சி ௪24277௮/ பெ.(ஈ.) சடா மாஞ்சில்; 

2 றிலார், //௨/௭ா௮/4வல5/ (சா.அக.). 

அபிராமம் ௪௦/477௮/77, பெ.(॥.) அழகானது; (௮1 

வர்க் 15 0 6கபரர்ப, 108197, 0௨8810, 

0௮119/17ப!. “கொடுஞ்சமரிர் பட்ட வடுத் 

தைத்த கல்லமிரரமம் " (தணிப்பா, 19.27. 

[8/0 ௪ம்27742த. அபிராமம்] 

அபிராமன் ௪௫277௪, பெ.(॥.) மனத்துக் 

கினியவன்: 518/661 ராகா) ௦06150. 

“திறப வர்ங்கு ௫ (திரும், 29), 

[5/0 ௪ம் ப2/77௮த.. அமிராபாள்.] 

அபிராமி ௮27௮77/பெ.(.) மலைமகள்; [௧721417212 

95 ம 6பெரிர்பி. 

[5/1 சமானா 5த. அபிராமி] 

அபிராமி” ௪௦ர௮7/ பெ.(ர.) மூலி, சார்வளை; 9 

ி௮ார், 77/1௪ 020207௪ (சா.அக.). 

அபிராமிபட்டர் சமாரசாற்ச2் பெ.(॥.) 

அபிராமியந்தாதி யியற்றியவர்; ஈ2ராஉ ௦1 9 

இதன வெம் 1௦ 7 ப்ச் ர 6 

ரவா பன்ர, கபர ௦7 16 ம். ர்்ராபு- 

௮17220 18ம் ௦. 

[5/5 எம்ச்ப்கரார்“ம் ௮/2. அய்கிபட்டா. ர் 

அபிராமியந்தாதி ௪மர்காட,-௮74207 பெ.(॥.) 

ஒரு நூல்; ஈசரா6 ௦4 8 ஐற௦றப/௮ா கவே௦1௦வ!] 

௦௦ ௦ 1௨ 0000655 4௦277 ௦1 

7/ப/சை சயம் 0424477002: 

[5௪1 அம் பதாாாளாரசர்கிபத.... அபிராமி 

ய/ந்தாதி.] 

அபிருசி ௪சர்ப$/ பெ.(.) மிகுவிருப்பம்; 97651 

1௮516. 

[56ம் சம்ச்ப்பமற்த. அபிரசி] 

அபிருத்தம் ௮2சப//௮77, பெ.(ஈ.) மேக நோயினால் 

ஆண்குறியின் முன் தோலில் ஏற்படும் 

சுருக்கம்; 16 67௨00௦ ௦17 16 

ாஒடப௦6 ஊம் உ 94/45 றவா!5, 

வ ஷருாா௦916 (சா.அக.). 

263 அபிவாதனம் 

த.வ. முன்தோல் சுருக்கு. 

அபிரேக்கு' ௪ம்ர்5/%ப, பெ.(॥.) மீன் (மதி. களஞ். 
4, 18); 1150. 

அபிரேக்கு” ௪22/0 பெ.(॥.) அப்பிரகம் 
பார்க்க; 5662 20௦722௮/77 (சா.௮௧.). 

அபிரேகம் சம்சா, பெ.(॥.) அப்பிரகம் 

பார்க்க; 866 202729௮4/7 (சா.அக.). 

[5/7 ௪ம்//2442:த. அபிரேகம்.] 

அபிலாசம் ௪௦/22௮77, பெ.(ஈ.) விருப்பம் (சிந்தா. 

நி. 187); 82517௪, 151, 1௦910. 

[5ம் ௮/0/2௦22த. அபிலாசம்/ 

அபிலாசை ௪7/25 பெ.(.) விருப்பம்; 065116; 

வாகா. “அரிலாசையின்றி யாசாரியனைப் 

பிறிந்திருப்பா ரா “(உபதேசரழ். 64) காசிக்குப் 

போய் வரவேண்டும். சான்று பர.ட்டீயின் 

அிலாசை நிறைவேறுர்பது. (இ!.2./. 

த.வ. அவா. 

[5 ௪ம்ப/252:த. அபிலாசை.] 

அபிலாபம் ௪4//22௮7, பெ.(ஈ.) பேச்சு (சிந்தா. நி. 

169); 1௮1, 8026௦4. 

[8ம் சம்ப/20௪-த. அபிலாயம்/ 

அபிவாகதாரை சமிந்கீரச-/௮2 பெ.(ஈ.) 

1. நிணநீர்த் தாரை முடிவு; (6 (2 /கா பே௦6 

௦81௨ டட 94௮0. 2. கோளத்தினின்று 

வெளிவரும் நிணநீர்த்தாரை; (6 ௪ரரகாகார் 

[858615 ௦7 (6 நுாழர்க!/௦ 9/௮௭0 - 4956 

ஓ11ஊாரிக (பரா. 

[8/%. ௮ம்/032-0717௮:௮2த. அபியாகதாரை: // 

அபிவாதனம் ௪2:2௦27௮/77, பெ.(1.) தன் குலம், 

பெயர் முதலியன கூறி பெரியோரைத் 

தொழுகை; (8$0எ0௦77ப! 55101௪11௦0 வார்ம் 

ள்ல 1௨ ஈகா ௮0 06௨0௦ ௦7 1௪ 

ட55௦௱ வ௦ 5௮1ப195. “அமிவாதனத்தாறி 

பெரியோரை வணங்கல் " (கூரமபு, யாதா 

குரு. 52. 

த.வ. தன்நவில் தொழுகை. 

[8/0 ௪ம்/1:202722த. அபிவாதனம், | 



அபிவியஞ்சகம் 264 அபினிசசெசம்பு 

அபிவியஞ்சகம் சம்ந்ந்சர௮ா, பெ.(ஈ.) 

1. வெளிப்படுத்துகை; [௦/62119, லாரா. 

"அது 
சகஸ்தானம்”' (சி. சி. 2, 6.2 சிவாக்.]. 

2. வெளிச்சம்; ா10106255. 

[527. ௮ம//20௮/௪:த. அபிவியஞ்சகம்] 

அபிவியத்தி ௪2௪/1 பெ.(ஈ.) வெளிப்படுகை: 

87851241௦0. “தீர் கொண்ட சிவத்து 
வாபிவியத்திக்கு மீளப் பிற.ப்புண்டென்றவா 

றாயிற்று (கிவசம, 35), 

[5/1. சிட்டு த. அபினியத்தி] 

அபிவியாதம் சம்சா, பெ. (ஈ.) 
விழுங்குவதற்காக வாயைத் திறத்தல்; 
௦0689 ௦68 ௦014 107 5௩1010 

(சா.அக.). 

[58॥. ௮9//-7௪122த. அபிவியாதம்.] 

அபிவிருத்தி ௪௫க்ர்பரர] பெ.(ஈ.) 1. மேன்மேலும் 
பெருகுகை; 901/0, 01௦80 ஊா௫ு,, ௦௦ ப௦ப5 
80006௱ார். “தங்குல மமிவிருத்தி 
யெய்தும் ' (மச்ச; சபிண்டீ.. 29). 2. தொழில், 
பொருளாதாரம், உருவாக்கம் முதலியவற்றில் 
வளர்ச்சி; 8/௦. தொழில் அபிவிருத்தி 
மிக்க நாடுகள். 3. முன்னேற்றம்; றாள் 
(பெவ॥ிவ 0). ஆசிரியாகளின் இிறுமைைய 
அபிவிருத்தி செய்ய நட௨டிக்கை, 

த.வ. வளர்ச்சி, முன்னேற்றம், மேம்பாடு. 

[541. ௮2700௧. அபிிருத்தி] 

அபிற்சாந்து ௪௫4-2௧௭ பெ.(॥.) பூஞ்சாந்து; 
9 166 08% 5010 1 (66 ௮72215 (சா.அக.). 

அபின் ௪௨௦, பெ.(ஈ.) கசகசாச் செடியின் பால்: 
பு, 1801559160 1ப1௦௨ 67 09038 
5ரரீவப௱ (சா.அக.). 

த.வ. கஞ்சங்குல்லை, கசமத்தப்பிசின். 

[0. ௪712 த.. அபின்..] 

அபின்சாரம் ௪௯/2-2௫௮௱, பெ.(ஈ.) பலவகை 
அபினிச் சத்துக்களிலொன் று; 06 ௦41 5 
வ! ௮51005 ௦7 61ப௱-1௮0௦௮௱ (சா.௮க.). 

[அபின் 4 சாரம்] 

[0. ௪47725. அபின். 

சாறுசாறம்-2 சாரம். 

வைகரிவாக்குக்கு அமினியஞ் | ஒபின்னியாசம் சச்ரரற்ச2௪௱, பெ.(ஈ.) இசிவு 
(சன்னி) வகை(*.); 8 480 ௦7 ஈர் ர்ஸா 

91160060 வர் ௦0௦௩ப1/610ஈ. 

/[5/ம். ௪௦/77/2522. அபின்ணியா௫ம்] 

அபினி ௪௪/ பெ.(ஈ.) 1. ஒருவகை (போதை) 
மதாப்புப் பொருள்; ௦01ப௱. 2. அபின் பராக்கு 
566 ௮/7. 

[0. ௮14772 த..அபிணி] 

அபினிச்சத்து ௪2/ட0௦-2௪0/10, பெ.(॥.) 
1. அபினியி னின்று இறக்கும் சத்து; 656201 ௦7 
யா -௱௦ 1/6 07 00077௨. 2. அபின்சாரம் 
பார்க்க; 566 ௮5/7-227௮7. 

[அபினி - சுத்த] 

[ப. ௮74712 த.பிஸி] 
அபினிச்சாராயம் ம்//1௦-2273:2/77, பெ.(॥.) 

1. கசகசாவினின்று எடுக்கப்படுவதும் 
பக்கிரிகளாலும், இன்னும் சிலரால் 
விழா (பண்டிகை)க் காலங்களில் 
உட்கொள்ளப்படுவதுமான பங்கி என்று 
சொல்லப்பட்ட ஒரு வகை மது; ௮ 11௦; /02ய0 
॥/0ப௦ வர்ர 16 ரகம் ரூ றாக௦ாகர்ர ௦ா 
ரியலா 106 0000 16805 ர பல்ா ௮0 
546610 16 886 ஏர ௱௦185595. | 15 
பாட 7௮1/6 ௭௦ ௫ 5006 ௦6% ௦ *25- 
(18௮! ௦000851005. ௦0.2. அபினிச் 
சத்திலிருந்து வடிக்கும் ஒரு வகை மேனாட்டுச் 
சாராயம்; ஈர ௦01 ௦/ப௱, ப ௦௦/// 
(சா.அக.). 

/ஆபினி 4 சாராயம்.] 

[ப ௮772 த.அபிணி] 

அபினிச்செம்பு ௮ம//7/2-061/770ம. பெ.(ஈ.) 
அபினி, கந்தகம், துருசு முதலான 
சரக்குகளைக் கொண்டு போகர் நூலிற் 
சொல்லிய முறைப்படி மெழுகாக்கிச் 
செம்புருகையில் கிராசங் கொடுத்துத் தூய்மை 
(சுத்தி) செய்த களிம்பற்ற ஓர் உயர்தரமான 
செம்பு; 8 பபாரரி60 508107 0௦0067 1126 1௦ 



அபினித்தைலம் 265 அபீசு 

7௦21019115, 020௮60, ௨௦௦௦101009 1௦ (06 றா௦- | அபினியுப்பு அமி பப, பெ.(ா.) 
0655 16/0 வா [ஈ 8 800818 06, பவா0 அபினியினின்று எடுக்கப்படும் உப்புச் சத்து; 
ெர்ப௱, 5ப(0௱பா, 61ப6ீ 51006 610., 25 0067 81/51/0105 0018௨0 ரா௦ு ௦0பா 850௱6 ௦7 

[107௨01815 (சா.அக.). ௨ காஉ ஈர010041/01816, 8ப[ற௱க1்6, வா 

2060416 ௦1 0/பா (சா.அக.). [அரினி - செம்புப் 

[ப. ௮/4/772 த. நயினை] 

ச௪ச-2 சேம்பு (622/௧...2207. 

அபினித்தைலம் அம்ரா, பெ.) 
மேற்பூச்சு மருந்தாக ஊதை (வாத) நோய், தோன்றுதல். 
ஊதை (வாத)ப்பிடிப்பு முதலான வலியுள்ள | அபினிரஞ்சம் 254,9௮7, பெ.(.) ஆங்கில 

நோய்களுக்குப் பயன்படும் அபினிச் முறைப்படியும் ஆயுள்வேத முறைப்படியும் 

சத்திலிருந்து உருவாக்கும் நெய்மம்; 8ஈ 017 செய்யக்கூடியதான அபினியைச் சாராயத்திற் 

19 ப1 றா ௦ ரண 16 ஒள்௮௦ ௦4 ௦01ப௱ கரைத்துப் புளிக்க வைத்து வடித்த ஒரு நீர்மச் 
பூ560 85 8 லாவ! 8001044்௦ ॥ா 08565 சத்து; 8 மா808ாக4/0॥ 00181060 3 

௦7 ரப 2ர8௱, 0௦பர் 8௦ ௦10 நரீப। ௮0- [சபத 1௨ 50041௦ ௦4 ௦01ப௱ 8௭0 
16௦11௦175 (சா. அக௧.). ௮௦௦௦! 80௦00110 1௦ ஓர் 116 காற் 

8516 ௦ 116 நேயாங௨01௦ 516. ம 18 

/ அபினி - உம்ப] 

[0. 47755. அபிணி] 

உப்பு - உயாதல், படுதல், போலெமு!ர்பித் 

ப. 2 க. மாணி. ் ந்தது ் 4 7 வெ ௨ இர, 7ராள்பாச ௦7 00/பா 
அபினிப்பாகு ௪௮474,௦-229 பெ.(.) கசகசாத் (சா.அக.). 

தோல், சாராயம், சருக்கரை ஆகிய இவற்றை /ப. சரச த. அயிணிரஞ்சம்] 
வெந்நீரில் கலக்கிக் கொதிக்க வைத்துப் 
பாகுபதமாய் இறக்கியவொரு மருந்துப் பாகு; 

11௨ ஷுபழ் ௦1 0000/25-8பபழப5 0202/2115. 

11/5 ௮௪ சாப றா௨றவா&0 7700 ௦00037 

௦825ப/௨5, ₹6௦4/1/௪0 ௨0% ௮ாமோொலி 20 8பரகா 

டர 0௦4479 ௨ 5பரி/ ஞ் பார! 106 ராஷ55 

[5 760௦60 1௦ 8 ௦௦௦8112160 501ப14௦ ௦7 

5ப0௮௦7 (சா.அக.). 

[திணி - பாகு.] 

[பீ ௮3477 த. அபி] 

அபினிவைப்பு சட்டம பெ.(॥.) கடுகு, 

கசகசா, மராட்டிமொக்கு முதலான 

சரக்குகளைக் கொண்டு உருவாக்கி, 

அபினிக்குப் பகரமாக விற்கும் போலி அபினி; 

2 1260 00/பா றா20260 1100 2 ஈா௦ல்பா6 ௦7 

(6 1௦11018400 ரொப05 28 1016018715 312., 

பரக், 000007 56605, பரக் ௮ ௦ப 

௦1 பெஎர்பாக வா 5010 85 8 5பம51/(ப16 107 2 

0ப6 போப (சா.அக.). 

[ஆமினி - வைப்புப் 
பகு பாகு. 

அபினியிளகியம் ச௫/ட்-/சறட்க, பெ.(॥.) 1 க ன அபினி! 

கபாட இளகியம்; மலத்தைக் கட்டக் அபீசனம் ௪௮/௪௮ பெ.(7.) நோயற்ற 
குழந்தைகளுக்கு உருவாக்கிக் கொடுக்கும் நிலைமை; 215806 07 0156256. 

ஒரு வகை இளகியம்; 8 ஒ6௦4ப௮ரு ாஊ0260 | அபீசி ௪4/81 பெ.(..) நிரய (நரகம்) வகை 

வர்ர ஜெர்பறா 85 ௨௦/1 ராகில் 80 ரவா (சி.போ.பா..2, 3, பக்.204); ௮ ஈவி. 

௦ ரரி 1௦ ௮250 ௫௦/05. [8/4 ௮-பம்ம்த. அயி] 

/அினி - இளாகியம்/ அபீசு ௪௪/20; பெ.(ஈ.) கைவிரல்கள்; 111925 
[/. ௮923த. அபினி] (சா..அக.). 
இனகு 2 இளைக.ம்2,இளகி1பம் 



அபீட்டிதம் 

(சிந்தா.நி.180); நாஆ௪. 

[5/61. ௪ம்/7/5/25த... அபீட்டிதம்] 

அபீடனம் ௪௦/௦27௭, பெ.(॥.) அபீசனம் 
பார்க்க; 566 ௮9/22௮/ (சா.அக.). 

[54ம் ௪ம்/7/5௮72:த. அபீடனம்.] 

அபீர் ௪£ச், பெ.(ஈ.) சந்தனத் தூள், முளரி 
(ரோசா), கத்தூரி, கற்பூரம் முதலியவற்றைக் 
கொண்டு உருவாக்கும் ஒரு நறுமணப் பொடி; 
9 எப 01/2 ௮௦௨ பழ ௦7 5870௮] 
80௦0 00 26009௫, 106 ஈ௱ப 8 ச௱- 
௦ 610. (சா.அக.). 

[5/0 சம்ர்/5த. ஆபர்] 
அபீரு சம்ப, பெ.(ஈ.) தண்ணீர் மீட்டான் 

கிழங்கு; 8 லர் ஙகர்சா 700. 4502/௪0ப59 
9061710505 (சா.அக.). 

அபீனசம் ௪௦/௪2௪௱, பெ.(ஈ.) 4. 
கோப்பின்மை: 

நீர்க் 
90568106 071 கரகர. 

2. மூக்கின் வறட்சி; ௫685 மரீ (06 ஈ௮௦௮] 
அ: மூக்கடைப்பு; 051ப௦11௦0௧ 1 (6 
09176 (சா.௮க.). 

[5/4 2-0/௪௧௮2த.. அபீனசம்.] 
அபீனசரோகம் 2,9/7௪52-27௮ பெ.(ஈ.) 

சளியினால் மூக்கின் நரம்புகள் அடைபட்டு, 
மூக்கினின்று சளி வராது வறண்டு, 
மூச்சுவிடும் போது குறு குறு' என்ற ஒலியை 
யுண்டாக்கி எந்நேரமும் வியர்வையை யுண்டு 
பண்ணுமொரு நீர்க்கோப்பு நோய்; 8 0186259 
௦1 (6 1௦96 811519 ரா 16 6௦௮௦ 
௦014௦ ௦71௨ 6௦ஷ்ர கங் ர 0 ப௦௦ப5 
ட றாவா(6€0 1௦ ௦6100 01807810௨0 ஒஷு- 
19 ௦ 176 ௦0ப௦௦ா 1ஈ 166 958! 0௮5- 
58985 810 (6 80806114 100௨௮௦ (சா.அக.). 

த.வ. நீர்க்கோப்பு. 

[57ம் 0௪527100-22௧. அப்னசரோகம், / 
அபீட்டம் ௪௦/2 பெ.(ஈ.) வி ருப்பமானது: (21 

_ அர்ப்ள் 15 651760. 
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அபீட்டிதம் ௪2/2௭, பெ.(ஈ.) தொழுகை 
அபூதம் 

[5/6 ௪ம்7/5122த. அயிட்டம்] 

அபீடேகம் சம/ர2ர2௱ பெ.(॥.) அபிடேகம் 
பார்க்க; 566 ௪4/28௮/77. 

த.வ. முழுக்கு. 

[521. ௪4/52 கு.அபிீடேசம்.] 

அபுட்பபலம் ௪௦௦௪-2௮௮7, பெ.(ஈ.) 1 பூவாது 
காய்த்தல்; 6௦௮10 1£ப/ர5 மார1்1௦ பர் 11௦00. 
2. பலாமரம்; 16 1801 16௦, 4/100௪10 ப$ 
//7169/70//௪. 3. அத்திமரம்: 119 118௦, 205 
9௨1௫௭9 (சா.அக.). 

த.வ. பூவாமரம். 

அபுட்பம் ௪2௦௮-7, பெ.(1.) பூக்காதது, அதாவது 
மொட்டு; (௮1 ஈர்/௦ ௮5 ஈ௦ ௦105500160, 5 
௦ப0 (சா.அக.). 

[5/1. 2-,0ப502த. அபட்பம்] 

அபுத்திபூருவம் சம்பர்ட்டச்பனை, பெ.(ஈ.) 
அறியக்கூடாமல் நிகழ்வுறுகை; 19௮4 வாள் 15 
பாரார்சார்ராலி. 'சிவபண்ணிபம் அபுத்திபருவம் 
புத்தி பருவமென் இருவகைப்படும்” 
(சி.போ.பா.௪, 7 2 பக்.789) 

த.வ. அறியா நிகழ்வு. 
[540. 2-0ப007287%2த. அடுக்கி ரவம்] 

அபுத்திரகன் சம்பர/௪22 பெ.(ஈ.) பிள்ளைப் 
பெறாதவன்; ௦18 பர1ர௦பர் ௫௮௦ 1550௨. 

[5/4 ௪-0 பரத. அபுதிகிரக-ன்.] 
த. புத்திரன் 5” 5/1. ௦பற்௭. 

அபுதன் ௪௦082, பெ.(ஈ.) மூடன் (திருக்காளத். 
பு.21, 11); 1001, 0௦7. 

[5/1. ௪-0ப072௧. ஆக். ] 
அபுரூபம் சம்பா, பெ.(ஈ.) அருமை (வின்.); 

வாடு. ௦௦. ௦7 அபூர்வம். 
அபூதம் சம்சா. பெ.(ஈ.) முன் இல்லாதது: 
பட்டா பைட ௦66, 85 1௦14 
3008௦0. 

த.வ. என்றுபிலி. 

[5 2-0/ப/22த, அபூகும்.] 



அபூதவுவமை 

அபூதவுவமை ௪௦2402-0-ப௪/77௮) பெ.(ஈ.) 

இல்பொருளுவமை (தண்டி.30); 119பா6 ௦0 
5066௦ பா கர் ரா௦-ல051னாம் 1105 81௦ 

பூ560 88 5181008105 01 ௦0௦ொழ31501. 

[அபூத(ம்) - உவமை 
[5/. 2-ம7ப422 த. அபுதம்] 

௨2/27௨௮-2.௨ ௮௮1. 

அபூபம் ௪22௦௮7, பெ.(ஈ.) அப்ப வகை (பிங்.); 
உவ! ா௦பார் 026 ௱௭06 ௦7 ரி0பா ௦ா றால். 

[5/5 00௪2. அபூபம்.] 

அபூர்ணகாலம் மம்ா2-/௮௮7, பெ.(ஈ.) 

பருவத்திற்குப் போதாத அல்லது குறைவான 

காலம்; 116 ஜல1௦0 காரா 10 ஈள்பாடு 

(சா.௮௧.). 

த.வ. முதிராக்காலம். 

/ அடாணா) - கரம்] 

[இகம் ௮றபர்1742-த... அயரசசரா(10/// 

அபூர்வம்! ௪௫௩௮-7, பெ.(ஈ.) 1. புதிது; 7௪1 

கன் 25 ர௦் 05160 0௦4௦1௪, 15 பெ ர, 

316. 2. கருமத்தால் பிறப்புக் கோள்களினால் 

(சன்மாந்தரங்களிற்) வலுவினைக் 

கொடுக்கும்படி தோன்றுவது (சி.சி.பர.பிரபா.2); 

(7,4,/7727752) (17௮1 பர்1௦0 ௮11525 1௦ [கரா 

௮10 16௮05 10 7௦5ப!15 எரறா60 2. 

த.வ. அரிது, அருந்தோற்றம். 

[5/0 ௪-௦. அபூர்வம்] 

அபூர்வம்” சம்கார), பெ.(ஈ.) 1. அரிதாக 

ஒருமுறை நிகழ்வது அல்லது காணப்படுவது, 

அரிதானது; 1/௪ முர்ரன் ௦௦௦8510வ113 

௦௦௦ப6 15 569, 1௪ம் ஸ்ர 15 1216. இந்த 

வகையான கூத்து அபூர்வமாகத்தான் 

ஆடப்படுகிறது. 2. முன்னர் அறிந்திராத 

வொன்று, புதுமையானது; (6௮% வரர் 15 ஈ6 

௦ா ௦. “அவர் அழாவமான ஐரு வழியில் 

இதை புடிக்க நினைக்கிறாரா “3. வழக்கத்துக்கு 

மாறானது; 11௮1 வர்ர 5 பாாப5பவ!. 

அபூர்வமாக அவன் கரலை இந்து! (மரா/20௧ 

சமுந்து பட்டான். 

267 அபேசாக்கு--தல் 

த.வ. நிகழா நிகழ்வு. 
[5/4 ௪-0 722. அபூர்வம்] 

அபூர்வி சகமாட் பெ.(॥.) தலயாத்திரிகரான 
மறைநால் வல்ல அந்தணர் (1.14..1).32); 

வாரை ஐிாா5 1௩௮1-௭௩௧௭660 17 ௦ 2222. 

[$/7். ௪-2ம௩72த. அபாவி] 

அபூரணகாலம் ௪4௪௪-௮7, பெ.([.) 
1. முதிராமற் பிறந்தது; 1491 கர் 1௨௦5 ௦6 

௦பர் 067௦16 ரா2(பாநு. 2. காலம் நிறைவுறு முன் 

பிறந்தது; 1124 ஈர்ர்ள் 25 181 ௦்ர்் 6லீ0ா௦ 

1116 பபே6 16 ௦ா 1௨ றா2501060 ௨1100 

(சா.அக..). 

த.வ. முதிராப்பிறப்பு. 

[தரண்] - காலம்] 

940. ௪-,0.4022ஐ... அய. ரணம்] 

அபூரணம் சம்௪/7௮/77, பெ.(1.) முற்றாதது; (0௪1 
ஸ்ர 15 யாம 40060 (சா. அக.). 

[5 ௪2-௦2. அபூரணம்./ 

அபூரணி மச்சா பெ.(ஈ.) பட்டுப்பருத்தி; 51% 
௦௦110, 3௦௨2௮ ரச/௪0௦௪7/௦ ய ௪//25 

2.0201-01/யா (சா.அக.). 

அபூரி ௪ம் பெ.(॥.) அபூர்வி பார்க்க; 566 
ம்றாட். “அழரிச் திருமேணிகளுக்குக 
கொடுக்க... அரிசி இருநாழி (6......./1/ 1.29). 

[54ம் ௮225. அபர] 

அபூரிதக்கரைசல் ௪மம்/22-/-/௮/௮5௮) பெ.(॥.) 
(வேதி.) கலக்கப்படும் பொருளைத் தொடர்ந்து 

கரையவிடும் நீர்மம்; பா5௮1பாக160 501ப1௦ா. 

த.வ. தொடர்கரைசல். 

[.அடூ.ரித.ம் - கரைசல். 

[54ம் ௪-௦ க. அபூரிதம்/ 

அபூருவம் சச்ச்பன7, பெ.(॥.) 1. புதினம் 

(சிந்தா. நி.183); 1௦/௫: 2. அரியது (இ.வ.); 

(21247 

[5/1 ௮07122த. அபூருமஊம்/ 

அபேசாக்கு-தல் ௪௪௪524%0/, 5 செ. குன்றாவி. 

(ுர.) உயர்த்துதல் (14. 1௮.98); 1௦ 1௨௭௨௨. 



அபேசுசெய்-தல் 

/அபேசு * ஆக்கு-.] 

[2. ப்/௮4522அப௪.] 

ஆகு (த.வி/-ஆ.கீகு (0024), 

அபேசுசெய்-தல் ௪2௪5-2 1 செ. குன்றாவி. 
(.1.) 1. பருக்க வைத்தல் (இ.வ.); 1௦ ௦51416. 
2. விழுங்குதல்; 1௦ 881014. 3. கவர்தல்: 1௦ 
ா115க00ா00/816. 4. திருடுதல் (மதி.களஞ்.], 
187); 1௦ 516. 

/அபேசு 4 சொப்-..] 

[£. ௪02525 த. ௮0ப௬-..] 

அபேசுபோடு-தல் 2,022ப-0201/-, 19 
செ.குன்றாவி. (1.1) திருடுதல் (மதி.களஞ்..|, 77); 
ட 58168]. 

/அபேசு 4 போடு-..] 

[£. ௮9.2522த. ௮0ப௪..] 

அபேட்சகர் 205/22927, பெ.(.) வேட்பாளர்; 
௨0104146€ 1௦ 8 ௨6௦1௦1. 

[5/0 202/6௪722௧. அபேட்சகர.] 

அபேட்சி-த்தல் ௪௦ 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 
விரும்புதல்; 1௦ 065176. 

[5/4. 205. அடபட்கி-, , 

அபேட்சிதம் ௪௦5/5௪, பெ.(ஈ.) விரும்பப் 
பட்டது (ஈடு: (௮ கரன் 16 0681௨0. 

[574. அறத. அபேட்சிதம்.] 

அபேட்சை ௪௦5/௦ பெ.(ஈ.) விருப்பம்; 085176. 
[55 4284522:த. அபேட்சை, ர 

அபேதக்கட்சி ௮,2225-//2107] பெ. (ஈ.) 
அபேதவாதம், 2 பார்க்க (பாரதி.கட்டுரை, | 
163); 866 22525022௮7, 

த.வ. நிகராண்மைக்கட்சி, 

[526. 2-0/202-//1)/:-2த. அபேதக்கட்கி 9) 
அபேதகம் ௪௦௪௦29௮௱ பெ.(ஈ.) கொத்துப் 

பசலை; 0ப818ா 095௮12. 25/9 ௦௦7075 //2 
92/85 8. /ப௦/0௪ (சா.அக.). 

அபேதசைவம் ௪6௬௪22௪௪. பெ.(ஈ.) 
சிவனியம் பதினாறனுள் ஒன்று; 5ந௪ 56௦14 

208 அபேனரசம் 

வ்ரே ௩௦105 (24 16 /(/கர்6 50௦ ப10 
௱601916 ௦ 5%:௪7725 ௦06 மர் ரர 5வ!*, ௨6 
0116 8ஸ்னா, 01. 

[51. ௮,0/720245-0௪2த. அப்ப கு சைவம்] 

௫22 சிவம். கேன. 

அபேதம் ௮2௪௦௮7), பெ.(ஈ.) வேற்றுமையின்மை: 
20861106 ௦74 0177௦௦ 0 015140௦11௦, 

றொரு. “பொன்னும் பணியம்போல 
அகும் (சி போ, அற்...2 7). 

[5/4 2-ம்/72022த. அதும்] 

அபேதவாதம் ௪௦௦2-௦௪2௭, பெ.(ஈ.) 
1. ஆதனும் (சீவான்மா) பரவாதனும் 
(பரமான்மா) ஒன்றெனக் கூறும் கொள்கை 
(சொரூபசாரம், காப்பு உரை) 1௨ 0௦௦1717௦ 
|வொரிர் ரா 1௨ ராப்ெர்பெ௮! 5௦ப1 ர 0௦0, 
2. உலகத்துச் சொத்தை மக்களுக்குச் சமமாகப் 
பகிர்ந்து கொடுத்தல் தொழிலாளிகள் போட்டி 
முறையை மாற்றிக் கூடியுழைக்கு முறையைக் 
கையாளுதல் முதலிய கொள்கைகளை யுடைய 
அரசியல்வாதம் (புதுமை.); 500/4151. 

[5/6 ௮-ம/7202-/20-2த. அபேகு௨௱தும்.] 

அபேதவாதி ௪௦௪௦2-ட:401 பெ.(ஈ.) ஒருமைக் 
கொண்டுடிபாளன் (அத்துவைதி): ௦௨ யர௦ 
வாவா (06 [8 ொர்டு ௦ரீரஉரரப்ொெ்பெதி 5௮14 
வரம் 1௨ 5பறாவா6 5௦0. 

[544. ௮-ம் 202 சியி த, அபபக.வாதி/ 

அபேதிவாதம் ௪௦௪2222777. பெ.(1.) முதியார் 
கூந்தல்; 8 லார, 060௮7/௪ 700102 (சா.அக.). 

அபேயபானம் 2௦:2-227௮/77, பெ.(.) 
குடிக்கத் தகாதது; 1௪4 ஈரப் 15 பாரி 16 சொ! 
(சா.அக.). 

[5/6 2-0/747/2-027௪2. அபேயபானாமர்.] 

அபேனம் ௪௫௧௮, பெ.(ஈ.) கசகசாச் செடி: 
௦௦28 கார், 2௪௦௭௨7 5௦8/7 2யா 
(சா.அக..). 

அபேனரசம் ௪௦௫௪-௪2௮௭, பெ.(ஈ.) அபின் 
சாரம் பார்க்க; 866 ௪௧4//7-2த:2௱7 (சா.அக.). 

[0.. ௮877-2௦ “த. அபேனரசூம்] 



அபையன் 

அபையன் ௮9௪ பெ.(ஈ.) அபயன் பார்க்க; 

5௦ ௪22)/217(சா.அக.). 

[5/7 ௪௦௭/2 த. அபையன்.] 

அபோக்தா ௪௦௦௪ பெ.(॥.) துய்க்காதவன், 
புசிக்காதவன்; ௦06 ௩௦ 0065 101 69% ௦ 

19) (2)14 

[8/1 ௮-ம்/20்2: த. அபோக்தா.] 

அபோகம் ௮227௪, பெ.(ஈ.) சிற்றின்ப 
நுகர்வின்மை; 8058௦௨ 01 5860௮! 

௨௫ (சா.அக.). 

[5 2-ம/292த. அபோகம்.] 

அபோச்சியம் ௪22௦௦]/௮/77, பெ.(ஈ.) உண்ணத் 

தகாதது; (8௮1 வர்ர 15 றா௦ர்ர01160 95 1000. 
“போத.மிகு ரூாரணிக.ட் கபேரச்சியமொன் 

றோேறாிலை "(ரூ.௪.எகி.௮ிய45) 3) 

[5/6 ௮-ம/700/:௮2:த.. அபோச்சியம்.] 

அபோசம்' ௪௫8௮7, பெ.(ஈ.) பருத்தி; 6014௦, 

௦0889_/0/ப ॥/0௦2௦௦ய7 (சா.அக.). 

அபோசம்” ௪ம்22௪, பெ.(ஈ.) 

ஆற்றலிழக்கச் செய்யுமொரு நோய்; 9 

வா 0 015625 ஈ௦5ப!( 00 18 ௨21655 

௮01௦55 07/0, 5126 வாபா ௦1 வா 

௦08 ௦ 09௮5, 4402) (சா.அ௮௧க.). 

அபோசனம் ௪௦22௪௮/77, பெ.(.) 1. பட்டினி) 

51௮7௩7௮14௦. 2. நோன்பு; 198010 (சா.அக.). 

[59/60 ௪-2//௮7௮2த. அபோசனாம்.] 

அபோதம் ௪௦22௭, பெ.(ஈ.) அறியாமை; 

உடம்பை 

90௦2௦6, எர்பற/ளிட.. “நின்னபோதமன்றி ” 

(பாரத... 7532. 

[86. ௪-020142:த. அபோதும்/ 

அபெளருசேயம் ௮-2௪பப542 பெ.(ஈ.) 

ஒருவராற் செய்யப்படாதது (ஈடு, 1, 1 7); 4 

வ்கி 1௦ றக௦௨ நூ வாடு 06, 95 148 

7 2222. 

[560 ௪-0௪யய/52/௮2த. அபெளருசேயம்/ 

அம்" ௮77, பெ.(1.) கொடுமை (சம். அக. 1,15.); 

௦படு, 

269 அம்சபத்திரம் 

/51. 2772 ௬. அஹ்] 

அம்” ௪ஈ, பெ.(ஈ.) 1. மணியின் ஒளி; 1ப5176 ௦1 
025. 2. நகைப்பு; (வபர். 3. இன்பம்; 

00655. 4. தசைச்சுரிப்புடன் கூடிய மயிர்க் 

கூச்செரிப்பு (புளகம்); ௦2ம். 5. கடவுள்; 

0௦0. 6. அன்னம்; 54/21. 7. அழைப்பு; [ஈ1ர1241௦. 

8. செருக்கு; 01106. 9. போர்; 0௮1416. 10. அம்பு; 

01. 

[5/4 ளா த. அம்] 
அம்” ௮௱, பெ.(ஈ.) 1. ஆணை; ௦௦0. 

2. கும்பிடு; 005810 1616 104060 ௭8௭05. 

3. நீட்சி; 18101. 4. ஏழிசையாதி யளவு; 

௱68பாட ௦7 [16௨6 ற௱றப5/08) 0165. 

5. நேர்மையற்ற தொடரியம் (வக்கிர வாக்கியம்); 

௦௦0160 5௨௭18ா0௦. 

[5/ம ௮ த. அம்] 

அம்சசக்கரம் ௮72௪-2௮44272/7, பெ.(ஈ.) 

ஒன்பது கோண (நவாம்ச)ச் சக்கரம்; (8401.) 

016 ௦7 16 14௦ 018085 ப560 1 ௦85480 

1௦10500085. 

[.அம்சார் * சக்கரம்] 

[5/௩ ௮2 த. அம்சம்] 

சகு 2சருக்கரம் (ட்டம்) சக்கரம் - ௨ட்டம், 

உரி (0ே...239). 

அம்சசந்தி ௮2௪-2௮7 பெ.(॥.) தோட் 

பொருத்து; 3௦ப/௪ /௦1். 

[அம்ச - சந்தி] 
[5/0 222 த. ம்ச(ம்)/ 

உம்உந்து- அந்து சந்து சந்தி. 

அம்சசுவரம் ௮/77.52-2ப/02/௮/77, பெ.(1.) ஒரு பண் 

பாடுவதில் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் 

குரலோசை; (14ப5.) றார் ௭016 ௦4 ௮ 

ாா௮௦00/-0/06. 

[5/ம் ௮77524௮/௮22த. அம்சசுகரம்/ 

அம்சபத்திரம் ௮775௪-,0௪/0/4/77 பெ. (ஈ.) 

பாகப்பிரிவினை (கூறு) உறுதி ஆவணம் 

(பத்திரம்); (ஈ..) 0660 ௦ ராணா 

வாலொளார 8 0151௦ ௦7 உடு நாடு 

61₹50160 மரி 1௨௦௦05ஊ1 ௦7 ௮1 116 ராம. 



ம்சபப்பளி ௮ ம்சாசனம் 
த.வ. பகுத்தி ஆவணம். 

[5/0 சா * றசர்௪2 த. அம்சபத்திரம்./ 

அம்சபப்பளி 2520௮0௦270  பெ.(ஈ.) 

சேலைவகை (இ.வ.); ௨100 ௦04 58166. 

[5/௩ ௮715௪2 த. அம்சம்] 

அம்சபாதம் ௮115௪02081, பெ.(ஈ.) புள்ளடிக் 

குறி; வோஜ் ரா 16௦௦00 1101027460 0 

9 கொள். 

[அச்சம் -* பாரதம்] 

[5/. 7௮1152:-த. அம்சம். ] 

பள் 2 படு 5 படி 2 படிதல் : பதிதல். பதி 2 

பதம் 5 பாதம் - நிலத்திற்பதியும் காலடி. 

அம்சபாதயிலை ௮/7722-2222-)/) பெ.(ஈ.) சிறு 
புள்ளடி; 8 18ம். 

[அம்சம் 4 பாதம் - இலை..] 

[5/6 7௮75௪2 த. அம்சம்] 

பகி 2 பதம் 2 பாதம். 

அம்சபூதன் ௮752-2722 பெ.(ஈ.) இறைவனின் 
கூறாயிருப்பவன்; 006 9/௦ 1௦75 டனர், 25 ௦7 
8 0. "தம்முடைய அம்சபூத ரொருவரை 
(குருபர£ம். 755), 

[அம்சம் 4 பூத். 

[5/4 ௮775௪2 க. ரச்சு ] 

ச் 2 பது 2 பூதம் பதன். 
ன் [ு உ 1 ன அம்சம்' ௮775௮7, பெ.(ஈ.) அன்னப்பறவை; 

ஒவ. 

த.வ. எதின். 

[$/6. 7715௪2 த. அம்சம்] 

அம்சம்” கரச, பெ.(ஈ.) தேர்விற் பெற்ற 
மதிப்பெண் (புதுமை); ரா. 

[5/ம் 4772௪2 த. அம்சம் / 

அம்சம்” ௮2௪), பெ.(ஈ.) 1 கூறு; ஒர், 9௦0. 
2. உரிமைப்பங்கு (இ.வ.); 87876 ௦7 நா௦ற நு 10 

081565. 3. கீழ்வாயிலக்கத்தின் கீழெண்; 
௨ெு௦௱்௱௨்0 04 ௨7௨௦1௦. 

[5/1 4775௪2 த. அம்சும்/ 

அம்சம்” ௪2, பெ.(ஈ.) நூற்றெட் 
டுபநிடதங்களு ளொன்று; ॥8௱உ ௦071 8 
படவா630. 

[$/ம். ௮77522 த. அச்சும்] 

அம்சம்” ௮௭72௮௭, பெ.(ஈ.) 1. பல பகுதிகளாக 
அல்லது பன்முகமாக உள்ள திட்டம், 
கலந்தாய்வு முதலியவற்றில் குறிப்பிட்ட ஒரு 
பகுதி; 8506௦ (01 ௮ ஈரி12ர, 106௮, றி €॥௦.), 

0௦14. இருபது அம்சம் திட்டம் ஒன்று 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 2. எடுத்துக் 
கூறும்படியாக இருக்கும் கூறு அல்லது தன்மை; 
(௨. (/01081 ௦ ஈ௦11௦62016) *6214பா6. 

3. (ஒருவரின் அல்லது ஒன்றின் அமைப்புக்கு 
வேண்டிய அளவான) அழகு; ௦௦0௭௦10655. 
'அ்சமான ஊடு” 

/5/ம் ௮7752 த. அட்சார். ர] 

அம்சமந்திரம் ௮௱£5௪-7௮2௯4௮77, பெ. (ா.) 
அசபை பார்க்க; 866 ௮9௪௦௮ 

/அம்ச(ம்) - மந்திரம்] 
[51ம் ௮775௪2 த. அம்சம்] 
மன் * திரம் 5 மந்திரம், 

அம்சன் ௮75௪ பெ.(ஈ.) தன்னொறுப்பாளன்; 
10 ௦7 ௨5௦௪1௦. 

[5/ம். 7௮15௪ 5 த. அம்சன்.] 

அம்சாசனம் 2/77622227, பெ.(ஈ.) 
ஓகவிருக்கை வகையுளொன்று; (/27அ) 8 
097/2 0051ப(6. 

[5/4 ௮71554 25௮722 ௧. ஆம்சாசனம்] 



அம்பங்கி 

அம்பங்கி அரச்சர9/ பெ.(.) விழாவரிசி; ௮ 0 
௦1௱௪0/வ! ப. (சா..அக.) 

அம்பசாதிதம் ௮72௮-52௦1, பெ.(ஈ.) செல் 

கொத்தான் கொடி; 1176 60 117230 02606, 

(225௨)119௮ 1/7௦71/5 (சா..அக.). 

அம்பசாரம் ௮72௪-22௮7, பெ.(.) முத்து; ௦2 
(சா.அக.). 

அம்பசி ௮/772௪5; பெ.(ஈ.) ஆடு தின்னாப் பாளை; 

ஙா விச: 8 மார் பவார் கனா 1௦ ஸா 

டூ 8160, ,4775(0/20//2072016௪1௪ (சா. அக.). 

அம்பட்டகி ௮/7742/297 பெ.(1.) வட்டத்திருப்பி; 

1101௮ 08௨௭, (2/252௮710௦6/௦5 0௮7௦0௮ 

(சா.அ௧.). 

ர$/4். ௮௮42 த. அம்பட்டகி] 

அம்பட்டச்சி சார்ச் பெ. (ஈ.) 

முடிதிருத்துபவனின் மனைவி; 16. ௦7 

2/7754//277 

[அம்பட்ட(ஸ்/] 4 அச்சி] 

[5/ம் ச௱ம்ச5ற்௪- த.அம்பட்டன்.] 

அச்சன் ((அ..பா..) 2 அச்சி (பெ.பா.. 

அம்பட்டத்தி ௮7௦௮24 பெ.(.) அம்பட்டச்சி 

பார்க்க; 566 2/77452172020 

[5ம் அராம்ஆ௪2 க. அம்பட்டத்தி] 

அதிதன்((ஆ.பா./-அதிதி (பெ. 

அம்பட்டம் ௮72/2, பெ.(॥.) அம்பட்டகி 

பார்க்க; 866 2777421729 

/5/4் ௮77ம௮022: த. அஸ்ட்டம்] 

அம்பட்டன்" எாசச்சற்ச, பெ.(ஈ.) 1. முடி 
திருத்துபவன்; ௦6808. 2. மருத்துவன்? 

டு றாக உ 0னா5௦௱ ௦ 81௮05 

ஈ2ா 10௦ போ6ி, பர் ௨ாஊாவநு 1௨ ஈவா 

£61215 1௦ ௨0௨. ஈவா 07 6௨ 6௨௭5 

216 0001௦15 வா் 5பாடு௨௦ா5 85 1௩௮! ௨0 

மவ ௦ ௮16 ௭0/60 25 ஈர்க்க. 

(சா..அக.) 
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த.வ. பண்டுவன், மருத்துவன், பரியாரி, 

மழிப்பன், மழிஞன், மஞ்சிகன்.. 

[5/7 ௮71ம்௬/0௪2த.. அம்பட்டன் (ரீக்கத் தக்க 

,இழிவுச் செல்) 

வடமொழியில் ௮/779௮9௪ எனும் சொல் 

அருகில் நின்று நோயைக் குணப்படுத்துபவன் எனப் 

பொருள்படுகிறது. வடமொழி நூல்கள் புண் ஆற்றும் 

மருத்துவப்பணி தூய்மையற்றதால் உயர் குலத்தார் 

செய்யத் தகாதது எனக் கூறுகின்றன. இச்சொல் 

தமிழில் மருத்துவர் என்றும் பண்டுவர் எனவும் 

வழங்கியது. மதிப்புக்குரிய தமிழ்ச் சொற்கள் 

வடமொழி புதுச் சொல் புகுந்ததால் மறைந்தன. 

தமிழ்ச் சொற்களை ஆள்வதே தகவானது. 

அம்பட்டன்கத்தி ௮/7752/27-(279) பெ.([.) கடல் 

மீன் வகை (மூ.அ.); உ௱ாரஉ 184, 0660 

௦1ப6 ௦ 16 080, 0௨௦௦௩0 ஒரஙளு 1 

௦ 116 51065, 1180 81/2 ॥., 721௦ 

/77200ய/5(௪. 

த.வ. பண்டுவன் கத்தி. 

[அம்பட்டன் - குத்தி] 

[5/7 அரம் த.. அம்பட்டன். 

கள் 2 கட்டி 2 கத்து - கத்தி, 

அம்பட்டன்பாரை ௮7ம்ச௪7-2௮:௮) பெ.(.) 

அம்பட்டன்கத்தி பார்க்க; 566 ௮/7792//20-4௮1/0/ 

த.வ. பண்டுவன் பாரை. 

[ர் அரச்ஆர்ச- த. அம்பட்டச்.] 
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அம்பட்டன்வாளை ௮72௮//20-6௮௮ பெ.(ஈ.) 

சொட்ட வாளை: 6௮105 (பார்6ீ, உர்வா 

115, ஙு, க4வாராடு றா௦ா6 கா 27, 

//0100127ப5 0௪ம் 

த.வ. பண்டுவன் வாளை, 

வாளைமீன். 

மழிஞன் 

[அம்பட்டன் - வாளை] 

[5/4 ௮150௪2 க. அம்பட்டன்.] 

அம்பட்டை! அரரச்௪[௮] பெ.(॥.) கொடிவகை 
(தைலவ.); 01/௮ றவான்௨. 

[5/4. ௮௱ம்௬0722 த. அம்பட்டை.] 

அம்பட்டை” ச௱ச்சர்ச பெ.(ஈ.) 4. முல்லை; 
சாஷட்18ா 18௨. 2. பங்கம்பாளை: ௩௦௱- 
1016. 3. புளியாரை: 461௦6 ௦௦0-5௦௮. 

[5/. ௮ம்) த. அம்பட்டை, / 

அம்பட்டை” அ௱ச்ச௮] பெ.(ஈ.) அம்பட்டகி 
பார்க்க; 586 ௮/775௪//௮07 

[5/4. ௮௦௬0௮2 த. அம்பட்டை.] 

அம்பத்தை ௮௮/14 பெ.(॥.) கொடிவகை 
(இ.வ.); 9/௮௦௦ப5 6௮0160 ய்வாடப/வா 0ப0/பஎ- 
18/60 ௱௦௦18660. 

அம்பா்சர்க்கா ௮74௮-527௪ பெ.(.) பஞ்சை 
இழைக்கப் பயன்படுத்துதற்காகக், கையால் 
இயக்கப்படும் கருவி; ௮10 500 ௨௨௮. 

(0. ௮ா௱மச7*௦௮//22 த. அம்பாசாக்கா.] 
அம்பர்சா சாக பெ.(1.) சீலைவகை: (40 

21 8/௦௱௭5 ஒரம் பெ 
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[பீ. ௮7மி.522 த. அம்பாசா.] 

அம்பயஞான நூல் ௮79௮௮/7272-70 பெ.(ஈ.) 

தாமரை நூல்; 1/5 ௦7 101ப5 ிலார். 

அம்பராந்தம் சம்சா, பெ...) 
அடிவானம் (பாண்டி.); 1௦172௦. 

/5/ம் ௮71ம௮:2/22த. அம்பராந்தம்.] 

அம்பராம்புயம் சாரம்அ2ர2ய/ச, பெ.(.) 
(ஆகாசத்தாமரை) இல்பொருள் (பச்.மூ.); 12 
வர் 15 ௦ ஐவர், 85 8107/-101ப6. 

[5/4.௮770௮/27௮/77மபு/22த. அம்பராம்புயம்.] 

அம்பரிடம்' ௮௭7௪௮7௭௯77, பெ.(ஈ.) மாநிரய 
மெட்டனு ளொன்று (சி.போ.பா.2,3,பக்.203); 8 

1, ௦06 ௦4 6190ம் 772-௪௭௮. 

[5/4 ௮ம் த. அம்பறிடம்] 

அம்பரிடம்” அரசக/0ர, பெ...) சூரியன்; 1176 

5பா. 

[5/1 ௮ர1ம்௮க௪: க. அம்பரிடம்] 

அம்பரியம் ச௱ச்சங்சா, பெ.(ஈ.) பேறுகால 

(பிரசவ) நோய்; றவு05 ௦7 ௦40 64: 1௨ ஐவ5 
௦ 16 ொம்801/௦ ௦7 17௨ பர்சாபக பெரா 
196௦ பா (சா.அக.). 

அம்பரீசம் ௪௪௯7௭, பெ.(ஈ.] எண்ணெய்ச் 

சட்டி; 8 001 1ஈ பர்/௦் ௦ 15 60* மா 6௦160 
(சா.அக.) 

[54. ௮77ம௮6௪2 த. அம்பா£சும்] 

அம்பரீடம் க௱2௪7௦௮7, பெ.(ஈ.) 1, போர்: 624116. 
2. புளிமா; 3 $0601/65 ௦1 ௱றகா௦௦. 
3. வறையோடு; 8 ப860 10 வார்டு, ரூர் 
0௮. 4. குதிரைக்குட்டி; ௦௦10. 

[541. ௮772௮76௪2௧. அம்பர£டம்] 

அம்பரீடன்" ௮75௮22 பெ.(1.) கதிரவ(ன்) குல 
அரசருளொருவன் (கம்பரா. மிதிலை. 120); 
௭6 6721/470 ௦16 50121 [806 ௦151௨0 
1௦ (15 8௦௦1 1௦ 1/1 

/5/2. 772௮௪2 க. அம்பாடன்.] 

அம்பரீடன்” சரம், பெ.(ஈ.) சிவபெருமான்; 
542௮. 
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[9/5 ௮ரம்சாம்22 த.ம்பா£டன்.] அம்பாரவாசி ௮௫2௪-28; பெ...) 
காய்ச்சற்பாடு முதலியவற்றால் அம்பா ௪77௪) பெ.(ஈ.) 1. தாய் (பரிபா. 11, 81); 

ஊஊ. 2. மலைமகள்; 87௩-௪௦7 88 ௦1 

௦7 1௨ பாங்656. 

[9/4 ௮௱7ம்2- த. அம்பா] 
அச்ச 2 54ம் 217744 

அம்பாயனக்குங்கிலியம் ௮/7794:27௪-/6 
/ப]ழ/02/77, பெ. (11.) ஒரு வகைத் தூய்மையான 

குங்கிலியம்; சோ௱எ ௦0௭ 11௦0 வஊால்ஞுா 

(3 ௦01) கவோளயா௱, 5100ய. 

அம்பார் ௮77722 பெ. (1.) தவசக்குவியல் (5.1.1.); 
1292 ௦1 2௦0ஸ்௫௦: ௦ ராவா. 

[பீ. அமி த. அம்பார்.] 

அம்பாரக்கடை ௪ா௫௪-௪0௭௮ பெ.(ா.) 

களஞ்சியம் (14/.6.)) 5106, ரொலாகரூ, 806 

ஙா அரு 15 510160. 

[.தம்பாராம் - கட..] 

(0. அமித. * தம்பாரரம்) ர] 

௧ட2கறை குமி. வ: 138.) 

அம்பாரம்! ௪2௫௮), பெ.(ா.) அடுக்கு; 016. 
புகையிலை யம்பாரம் (நெல்லை), 

[(. ௮ம் த. அம்பார.ம்.] 

அம்பாரம்” ரச்சு, பெ.(॥.) யானை 

மேற்றவிசு (இ.வ.); 07040 கர ௮௪ 080௦33 

[இம் ௮7ம் அத. அம்பாரம்/ 

அம்பாரம்” அச்சாக, பெ.(.) 1. நெற்குவியல் 
(திவ். திருவிருத். 58, வ்யா. அரும்.); 1௨8 ௦7 

ற௨00ூ 0 ௦ லா ௦ உ 1௦௦0. 

2. களஞ்சியம் (இ.வ.); ராவாகரு. ஆண்டக்கு 
ஏஸ் அம்பாரக் கணக்கு (பா. 

[5/0 ௮774௮: க. அம்பாரம்.] 

அம்பாரராசி௪ாம்அச2 பெ.(॥.) 
விளைசலான நெல்லில் அரசுக்குரிய பகுதி 

(௩7)3160௦0ஙளா௱ளர்5 கலா6 ௦07 06 00௦55 

மா௦பப௦6€ ௦7 200. 

[0 காமி 23/2 த. அம்பாரராசி] 

நட்டமேற்படாதபடி,அதிகப்படியாய்க் 
கொடுக்கும் நெல்; 6க பெகாற்டு ௦74 ராவா 
௱ி5பா60் ட 6 1௨ம் 1௦ ௨ 1வாரஙிாம் 1௦ 

௦௦0 85816 1௦7 16 1௦88 6 1௦ ௨ர((௨0௦ 

௦1௦. “நம்பாரவாசி அறரைவாயிலே கழித்து": 

[தம்பார(ம்/ * வாசி] 

[(ீ. அரம்” க... அம்பாரமம்).] 

அம்பாவாடல் ௮௱ம்ச--20) பெ.(ஈ.) 
தைநீரா டல்; 661௨௦ 20ப்௦5 0174/0பஈ0 
915 உ௱௱௱ ௦7 (பவாபரு) /௮5வ 

பாசோ 1௨ 0ப/0௨0௦௦ ௦1 1௨௭ ௱௦1815. 

“அம்பா மாடி சராய்ொழம் கசண்ச2]யார் 
(பாபா. 77 277, 

/ அம்பா - ஆடல்] 

[5/0 ௮ரம்2த. அம்பா. 

ஆடு 2 ஆடல் - நீராடல், 

அம்பாள் ௮/7724/ பெ.(1.) மலைமகள்; 9 06081௮! 
(ஊா௱ 1௦ 00006585 றகர்! ஈ 180165. 

அர்ச்சனை அார்பாளுக்கா, சுவாமிக்கா 2 

[54ம் ௮770.22ஐ. ார்பாரர்.] 

அம்பிகாபதி 277.0/92ம்.2077: பெ.(ஈ.) 
1. சிவபெருமான் (சூத. சிவமான். 7, 8); கத்னா, 

25 1௨ பவா ௦74 22௪௮7 2. ஒரு புலவா; 
13௱6 07 8 00, 50 ௦7வோம்க, சபர் ௦7 

[16 ,4/772/72022021-620/௮. 

்ஹா்நகொ - புதி/ 

(57ம் ௮ரமிம்2 - 0202 த. றந்த !/ 

(தி - தலைலன் இலம். 

அம்பிகாபதிகோவை ௮/7.4/22ம20-400/7 
பெ.(.) ஒரு நூல்; 9 42௫0௦௨ ௭1110 ப120 

1௦ ,4/77.2/722.201 

[அம்பிகோபதி! - கோைய]/ 

[57 அ௱ப்சறச்் த. அம்பிகாபதி] 

அம்பிகாவல்லவர் ௪/775/92-0:௮/2027 பெ.(1.) 

சிவபெருமான் (பெரியபு. ஏயர். 325); 56-20, 85 

௨ பமல ௦7 2௪௩௮௮7 

(்தற்கிர 4 வலவ] 

[5/0 ௮722௧. அம்பிகா. 

ரீ 
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அம்பிகேயன் .17//௪1/1-/4/ பெ.(ஈ.) 

1. திருதராட்டிரன் (பாரத. திரெளபதி. 107); 
22252. 2. பிள்ளையார் (கணேசன்) 

(சங்.அக.); 422௪0. 3. முருகக்கடவுள் 

(சங்..அக.); 70௪. 

[57ம் அராம்/்னா௪2 த. அம்ிகேயன்.] 

அம்பிகை! ௪௦/௪௮; பெ.(ஈ.) மலைமகள் 

(பார்வதி) (கந்தபு. தெய்வ. 32); 27:௪௦ 25 

௦௪. 

[5/ம் ராமி (2- பூ. அம்பிகை] 

அம்பிகை” அரசர் பெ.(ஈ.) 1. தாய்; ஈன. 
2. அத்தை; பொர. 

[5/4. வாரம்/4:22: த. அம்பிகை.] 

அம்பிகை” ௭2/௪௮; பெ.(ஈ.) வெட்பாலை; ௮ 

இலார், 4/௪ காப்ஞ்_6ீவ16/02. 

அம்பிகைதனயன் ௮௭9/9௮4/27௯/௪, பெ.(.) 
பிள்ளையார் (விநாயகன்) (சூடா.); 225௪, 

85 500 ௦4 ச௩சம் 

[அம்பிகை * கதனயன்.] 

[514. ௮1/22 த. அம்பிகை,] 

தன் * ஜயன் 2 தனயன். 

அம்பிகைபாகன் ௮௱ச்ர-௮-௦27௪, பெ.(ஈ.) 
சிவபெருமான் (காஞ்சிப்பு. அந்தர்வே. 32); 
நற, 95 ஈ௮11-/227௪௦ 

[அம்பிகை * பாகன்..] 

[5704. ௮/775/422 த. அம்பிகை..] 

பகு 2 பாகம் 2 பாக், 

அம்பிகைமாலை ௪௱ச்(ஏஸ்ா௮ல் யபெ.(ஈ.) ஒரு 
நூல்; ஈ8௱6 ௦7 8 2௦ 1 ௮96 ௦7 000655 
/4/2௮5/ 017 ௱௮0பொக, 04 /6ப/2529௮2- 
ஞ்ச. 

[அம்பிகை 4 மாலை,] 

[5/4. அரம்/22 த. அம்பிகை..] 

அம்பிசா ௮௱£/2க, பெ.(ஈ.) அம்பளங்காய் 
பார்க்க; 566 ௮7ம்) (சா.அக.). 

அம்பிசைக்குழலாள் ௮/774/8௪4/-40/௪2/ பெ. 

(.) பெருச்சாளி; 6௮101௦௦௦14. 

பதடகளர  அணைசாாக்க அரசக் அ தக ன் ஆ 

அம்பிலி ௮7724 பெ.(.) முட்டைக் ௧௬ (பைஷூ. 

பக். 127): 01 08 பர்ர(டீ ௦7 6௨00. 

[ப. ௮/2 த. அம்பிலி] 

அம்புகிராதம் ௮772ப-6022௮/77, பெ.(ஈ.) முதலை; 
00000116. 

அம்புசம் ௮77242௮/7, பெ.(1.) தாமரை (கொடி 

வகை); 101ப5, 85 ு/௮ர4-0௦ா. 

த.வ... அம்புசனி.. 

[5/7. அம்ப 5 த. அம்புசம்,] 

அம்புசன்மம் ௮72௪௮77௮77, பெ.([.) தாமரை 
(பச். மூ.); |௦1ப5. 

[5/0 ௮770 ப-௮1/7௮72 க... அம்புசண்மாம்] 

அம்புசாகிதம் ௮ாரசப-227/22௮7, பெ.(.) 
தம்பட்டை யவரை: 8௫00 6௦2; 15 0௮, 

வளோள வச ௨5015 (சா.அக.). 

அம்புசாதகம் ௫௱2ப-22௦2௭௮7, பெ.(.) 
கட்டுக்கொடி; ௮ ிலார் 1௮1 16௨265 1௪127, 
008009 ரான, 0000ப/ப5 பரி/05ப5. 

(சா.அக.). 

அம்புசாதம் ௮720-2242, பெ.(ஈ.) 1. தாமரை 
(மலை. ); |1௦1ப5. 2. கடம்பு; 0202. 

[5/ம் ௮௦4/2 ஐ. அம்புசாதம்] 

அம்புசாதன் ௮)0ப-52௦2ற, பெ.(.) நான்முகன்; 
ப ்௱ாக 85 |01ப5-0௦ா. தம்புசாதன் 
முகுத்திணில் ”(பாரத. அறப். 2, 

[5/01. ௪௮/77/5122 ஐ. அம்புசாகுஎன்.] 



அம்புசினி 

அம்புசினி ௮/7720/-324 பெ.(.) தாமரைச் செடி; 
1௦1ப5 றவர், //2/ப௱ம்/ பா 5060/05ய1 

(சா.அக.). 

அம்புசூகரம் அ௱ரசிய-80௮௮77,  பெ.(ஈ.) 
பன்றியைப் போன்ற ஒரு முதலை; 8 [8/0 ௦74 
0௦௦11௦ 01000016 (சா..அக.). 

அம்புசேதிகம் ரம்ப-22019௮/7, பெ.(ஈ.) 
செங்கொழுஞ்சி; 8 இலா (சா.அ௮க.). 

அம்புதம் ௮772௦2௪777, பெ.(ஈ.) கோரைக்கிழங்கு; 
ஷு 1001, 56006, சேறகாப5 701ய10ப5 

(சா.அக.). 

[5/5 ௮7ம் ப-௦2 2 த. அம்புதும்/ 

அம்புதரம் ௮772/0274/77, பெ.(1.) கோரைக் 
கிழங்கு; 0௮4 1001, நேற ப 701725. 

அம்புதிவல்லபம் ௪/772ப2-0௮/௪௦௮77, பெ.(.) 
பவளம்; ௦௦1௮! (சா.௮க.). 

அம்புப்பிரசாதனம் ௮-72ப-2-0/2-22027௮/77, 
பெ.(ஈ.) தேற்றாங்கொட்டை (சித். அக.); "௮12 

௮0 ஈபர் (சா.அக.). 

[$4ம. ௮ரசிய மச த. அம்புப் 

ப்ரசாதம்] 

அம்புப்பிரசிதம் ௮772-20-2௪, பெ.(ா.) 

செங்கொள்ளு; 160 0756 ரா, /2௦/07௦5 

டீ ப5 (சா.அக.). 

அம்புபூரணரோகம் ௮/775ப-044722-/07௮/7 

பெ.(1.) கருவுற்றிருக்கும் போது முலைப் பால் 

கொடுத்தலால் அக்குழந்தைக்கு ஏற்படும் 

நோய்; 8 015629 11 செபி வாகா 1௦ 

2/9௨7470 16 ௦41௦ 501/6 போரா 6 16 

௦1௨௦5 ஜாவா. 

த.வ. யாக்கட்டு நோய். 

[$/். ௮ரம்ப-றபிச * பிரச. அபம்புபூ ரள 

ரோகம்] 

அம்புமாகிகம் சாச்ப-ாரசசலா, பெ.(॥.) 

காசரைக் கீரை; 3 4602142016 9162. 

அம்புயநூல்நாணான் ௮ரச்ய/௮4772720 

பெ.(ஈ.) மன்மதன் (நாமதீப.); கற, 85 

லார ௮ 6௦0 07104ப5-125. (தாமரை 

நூலை நாணாகவுடையவன்). 

[்தம்புய(00) - நரவ்நாணார்.] 

275 அம்போயோனி 

1. ௮7700௮. அரம்புயாம்] 

தஇரண்ண் 2 நாணரண்: 

அம்புயன்" சார£ச்ுச பெ.(॥.) நான்முகன் 
(கந்தபு. தெய்வயா. 223); 375௮047720, 85 

1௦1ப5-0௦ா. 

[5/ம் ௮ரரமிபுச22 த. அம்பியன்.] 

அம்புயன்£ ௮72௪௨ பெ.(ஈ.) நஞ்சு; ௮ (40 ௦7 
2௮158௦ 0௦1501 (சா.அக.). 

அம்புயை சாதிய பெ.(॥.) திருமகள் 
(திருவரங்கத்தந். 56); 42/54/, 85 ௦068- 

௦௦. 

54ம் ௮ாமிபப்/22 த. அம்மை ப 

அம்புருகம் ௮/775ப/:ப4./77, பெ. (.) 
1. செம்பரத்தம் பூ; 116 ஷே |01ப5, /1/9/50ப5 

[77 பர௪2்///6. 2. நாரை; ரு ராவா. 

[5ம் ௮ாம்பாய/22 த. அம்பும்] 

அம்புரேசம் ௮772728௮77, பெ.(.) தாமரை; 

1௦ப5 (சா.அக.). 

ஆம்புரோகினி ம்பா) பெ.(॥.) தாமரை 

(சிந்தா. நி. 213); 10105. 

[54ம் அமி .2/47/2 ஐ. அம்புரோக்ளை] 

அம்பை! சாசன பெ.(ா.) 1. மலைமகள் 
(திருக்காளத். பு. 24, 12); 7/௪ 

2. காசிராசன் மகள் (பாரத. குருகுல. 127); 

ரவா ௦1 ௨ 6/க1னா ௦7 சாரங்க ௦, 

03ப04 ௦2/89 ௦4 622௮ 

75/ம் 477222: த. அம்பை 

அம்போசம்" ௮772252௮/77, பெ.(1.) தாமரை; ௦105, 
௮5 ங்கம் - 0௦ (சா.அக.). 

[5ம் ௮ரரம்/ம-/2 2 த. அம்போசம்/ 

அம்போசம்” ௪௫22௮௭) பெ.(ஈ.) நாரை; 9 
/2121-மர்0 5107% (சா.அக.). 

அம்போநிதி ௮௭7237 பெ.(॥.) பெருங்கடல்; 

௦௦6௮. 

அம்போயோனி ௮75022 பெ.(ஈ.) தாமரை; 

1௦1ப5 றார், /2/யா5/ப௱ 5020/05ப1 

(சா.அக.). 



அம்மடியம் 276 அமசம் 
அம்மடியம் அாராசஞ்சா, பெ.(ஈ.) பட்டாணி: அம்மார் ௮௭772 பெ.(.) கப்பற்கயிறு; 86105 

069, /25யா-5௮/௩/ா (சா.அக.). 

அம்மணக்கட்டை ௮1௮2-௪70௮] பெ.(.) 

உடுப்பற்றவன்; 8 1௮1660 06௨150 ர(0௦பர் 1௦ 
பேரு ர (சா.அக.). 

[அம்மணம் * கட்டை, 

[5/7 ௮ா7௮122த. அம்மணம்] 

அம்மணக்குண்டி ௮7177௮ற௪-/-/யரல் பெ.(ஈ.) 
அம்மணக்கட்டை (இ.வ) பார்க்க: 866 
/7/772/2-//20/7(சா.அக.). 

[அம் சனம் - குண்டி..] 

[5/0 5727777௮22 த. அம்மணம்] 

குசர2குண்டு2 குண்டி. 

அம்மணத்தர் ௪17£சரச1 பெ.(ஈ.) அமணர் 
(சினேந். 139); 15. 

[574. ௨னாசாச 2 ௧. அண்சணத்தார் ] 

அம்மணத்தோண்டி ௮77712/7௪- 6 பெ.(.) 
அம்மணக்கட்டை (இ.வ.) பார்க்க: 58 
2/77/77272-/-421/4/(சா.அக.). 

[அம்மணம் * தோண்டி... 

[5/4. 2௮71௮0௪2 த. அம்மணம், 7] 

அம்மணம்! அ௱௱சாச௱, பெ.(ஈ.) 1. ஆடை 
இல்லாத நிலை: 18660655, ஈபய்டு. 
2. வண்டப் பேச்சு (யாழ்ப்.); 00808௦ 
1810 ப806, 805081. 

(577. 8௮12௪2 த. ஆம்பணாம்.] 

அம்மணம்” ௮௱௱ஈ௭௱௪௭, பெ.(ஈ.) 1. இடை (திவ். 
பெரியாழ். 1, 6, 3, வ்யா); புலர. 2. கள்ளத் 
தொடர்பு; |94/01655 

[5/7 ௮௮222 த. அம்மணாம்,] 

அம்மணம்பேசு 27/772௮-0 850), வி.எ. (௮0) 
அருவருப்பாகவும், நாணக்கேடாகவும் பேசுதல்; 
(216 ॥ ௦05௦8((65. 

[அம்மணம் 4 ே௬,] 

[5/4 ௮22 ௧. அம்பன்] 

09016. 

[7௦71 ௮77௮72 த. அம்மார்] 

அம்மியம் ௮11ஈ1ந௯ா), பெ.(1.) செந்தாடு பாவை: 
6 01 16 21 405 ௦7 £8ர6 ற18ஈ5 
(பா/ொர்ரி6௦). 77௨௦௦௱6௦( 506119 ௦14 1/5 
(உற 15 றா௦0ஸரு (சா.அக.). 

அம்மிரம் ௮727774777, பெ.(1.) மாமரம் (சங்.அக,); 
80௦ (சா.அக.). 

[5/6 722 த. அம்மிரம்] 

அம்மிலசாரம் சாரர்ச-5அ௮ர பெ.(.) 
1. புளித்த காடி; 80பா ராரா. 2. புளிப்பு; 

5பா655 (சா.அக.). 

[5/7 ௮77/2 த.அம்மிலம்] 

சாறு 2 சாறும் ௮ சாரம், 

அம்மிலம் ௮77/2, பெ.(ஈ.) 1. புளிப்பு: 
5௦பா1655. 2. புளி; 1[8௱வார0். 3. புளிவஞ்சி; 
ிபர்- 29] ௨௦660௭ 66210 50பா 1£ப/(6. 

[5/7. ௮77/2 2 த... அம்மிலம்] 

அம்மிலவிருக்கம் ௯7௪-74௪, பெ.(ஈ.) 
புளிய மரம்: (8310 1௨௦௨, 7/௮ ப 
//10/0௪ (சா.அக.). 

[5/0௮7/2 - 22 ஐ. ஆம்சிலவிருக்கம்] 

அம்மிலவிருட்சம் 2/7077/2-10//0௮77, பெ.(.) 
புளியமரம் (மலை.): 18௱௮ர்0. 

[$/4. ௮௭/2-175௮5 த. அம்மிலனிருட்சம்] 
அம்மிலிகா சஈ௱ரிசக பெ.(ஈ.) 1. புளிப்பு: 
5655. 2. புளி நறளைக் கிழங்கு; (6 1௦௦1 
௦16 கொர், 0/55ப6 ௮௦/0௮ (சா.அக.). 

[57 ௮/17/22ளாா_/9௮] 

அம்மிலிகை ௮/71/77///௮] பெ.(ஈ.) புளி (சிந்தா. நி. 
206); (2௮0. 

[544 அரர்/22 த. அம்மிலிகை, /] 
அமங்கலம் ௮7௮9௮7, பெ.(ஈ.) ஆமணக்கு; 

௨510 81ம் க/ன்ப ௦௱௱பா (சா.அக.). 
அமசம் ௮77௪5௮, பெ.(.) நோய்; 0156956 

(சா.அக.). 



அமண் 

அமண் ௮௭1௪ பெ.(ஈ.) 1 சமணமதம்; [௮4/5 

'வல்லமணாசற ” (தேவா. 487 77). 2. சமணர்; 

பவா, 86 8 860. 'வல்லமண் விடுத்த 
கேம்” (திரு௨ரிளை: அங்கம், 3), 3. அரையில் 

ஆடையில்லாமை; 1946011655, படு. 

"குனிமாறலையார் தம்முன்னா நாமின் றி 

த ஒழ்குற்க் அமனேச நின்றார்” (தேவா. 952 9. 

4. வரிக் கூத்து வகை (சிலப். 3, 13, உரை); 8 

ற350ப6206 0806. 

[5/0 வரச 2 த. அபானம்.] 

அமண்டம் ௮௱௪௭7௭௮7, பெ.(॥.) ஆமணக்கு 

(மலை.); 028510-2/ (சா.அக.). 

[5/ம் ௮72122 5 த. அமண்டம்/ 

அமண்டலம் ௮1207ர௮4௮), பெ.(ஈ.) ஆமணக்கு 

(மூ.௮.); 08510 பிகார். 

[5/ம் அரசர் த. அபண்டலம்] 

அமணக்கூத்து ௮௪௪-400) பெ.(ஈ.) 

1. நாணம் சிறிதுமின்றி ஆடையின்றியாடுங் 

கூத்து; புகார், 18680 ௦6. 

2. கட்டுக்கடங்காச் செயல் (திவ். திருமாலை, 

54, வ்யா.?: 015010“) பா௦௦ம்௦160 ௦௦0ப௦. 

[அமணம் * கூத்து... 
[$/ம் வளாக த. அம (ம). 

குல் 2 குத்து 2 கூத்து - பல றககளரில் 

கால் குத்த“? ஆடுவ: 

அமணம் அ௱௪௱௮7, பெ.(.) 1. சமணமதம்; 

விரக. 2. அரையில் ஆடையின்மை; 

277 அமரகிச்சிலி 

13160 658, ஈபப்டு, 25 12 ௦்22௦1681150௦ ௦7 

2108 8502108. 

[$/ம. வலா 2 த. அமாம்] 

அமணர் ௪7சரசர பெ.(.) சமணர் (பெரியபு. 

திருஞான. 704); 42/76. 

[5/ம ௮௮71௮122 த. மணா] 

அமணழித்தோன் ௮/77௮0௪-///0) பெ.(ஈ.) 

திருஞானசம்பந்தர் (நாமதீப.); 58 7/4/72௪- 

52/14272: 

[மணம் 4 அழித்தோள்.] 
[57ம் ௮௮7௮0௭2 த. யாணம்] 

அமணன்பாழி 21௪72/-,0௮/2 பெ.(ர.) அமணர் 

கோயில்; ]வஈ (ராற!6. தமணன் பாழிய் 

சிம்மத்தைக் காட்டி (ஈடு, 4, 5, 6). 

(்தாசாளம் * பாரதி] 

[5/4 ௮௮7222 த. அமணன்.] 

அமத்திரம் கா௫ரீரகர, பெ.(ர.) 1. ஏனம்; 8 

6558]. 2. வெண்கலம்; 06! ௦௮! ர்ச் 15 

2௱ர்ம்பா&ா ௮ ௮1 07 0000 20 ௦ ஙே. 

அமந்தம் ௮71௮7௦), பெ.(ஈ.) நாட்டு வாதுமை 

மரம்: ரி ௮௦ம் ஈடா௦ம 8, /வ௱ர்கர2 

0௦௪1௪0,09. 

அமந்தி ௮7௮௭] பெ.(1.) நாட்டு வாதுமை 

(மூ.அ.); 10 வரப். 

/1 ௮7௮72௦ 5 த. மந்தி] 

அமம் ௪7௪, பெ.(.) நோய் (சிந்தா. நி. 190); 

0156956, 1655. 

[5/4 ௮௪ 2 ஐ. அமாம்] 

அமர்த்தன் ௮7௮/2 பெ.(1.) திறமையில்லாதவன்; 

110௦80201௨ 0650. அமாத்தனுக்கும் காண? 

வேண்டாம், சமாத்தனறுக்கும் காணி 

ேோண்டரழம் 

[ம ௮-5௮7௮ப்௪2 த. பாத்தன். 

அமரகிச்சிலி ௮77௮:2-//20/ பெ.(॥.) மஞ்சட் 

கிச்சிலி: 3 9010 0௦10௦பா௨0 ௦810 (சா.அக.). 



அமரகோசம் 

வடமொழி நிகண்டு; 8 5881 ப௦௦ஷ்பஒரு 

௦0160 நூ கர்லா (சா.௮க.). 

[5/4 ௮77௮20228௪ 2 ஐ. அமரகோசும்] 

அமரசயம் ௮772/௪52௪)௮/77, பெ.(॥.) இரைக்குடல்; 
16 8008௦4 80176 ஈர்€5ர ல கர்லா 10௦ 
1௦௦0 15 01068160 (சா.அக.). 

[5/7. ௮2-௪2 த. அமரசுயம்] 

அமரசிங்கம் ச௱சாசவசனா, பெ.(௱.) 
அமரகோசம் (பி.வி. 42) பார்க்க: 566 
2/712/240227/77. (சா.அக.) 

[57/0 /77212-5/77/2 2 ஐ. அமரசிங்கம்] 

அமரசிம்மன் ௪77௮-2  பெ.(ஈ.) 
அமரகோச மென்னும் வடமொழி நிகண்டை 
இயற்றியவன்; 16 8014௦ ௦4 ௮ ௩௦௦ 8ப/௮ர 1 
581581௭714 (சா.அக.). 

[5/6 ௮77௮௪ *தர17/௪2 ஐ. அமரசிம்ரன். ர 

அமரத்துவம் ௮௪ பவா, பெ.(ஈ.) 
அழிவின்மை (சிந்தா. நி. 213); 110651 ப௦11[நு: 
ு௱ விடு. 

த.வ. நிலைபேறு. 

[540். ௮71௮/௪-௫்௪ 2 த, அமரத்துவம்] 

அமரதாரு ௮௮/௪-2னய, பெ.(ஈ.) 1. தேவதாரு; 
060080 06௦04௮, ௨/1200//0 
101001. 2. தேட்கொடுக்கி: 5001010 
இலார், ///௦௦௦/ப௱ ஈவ் (சா.அக.). 

[5/4. ௮1௮௪-7/271ப- த. அமரதாரு..] 

அமரபக்கம் ௪௱1௮:22௮0/2, பெ.(ஈ.) தேய்பிறை 
(கிருட்டிணபட்சம்); (௨ 0௮1 1௦1/9. 

த.வ. கரும்பக்கம். 

[அமரம்] - பக்கம்] 

[5/4 ௮0௮22 ௧. அமர 7] 

பக்கு 5 பக்கம், 

அமரபர்த்திரு ச௱ளகசஙிர்ப 
இந்திரன் (சிந்தா. நி. 188): பாடி 

[5/4 ௮2-ம் ஐ. அமரபாத்திர.] 

பெ.(ஈ.) 
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அமரகோசம் ௮௮௮௦5௮, பெ.(ஈ.) ஒரு | அமரபில்லம் 

அமரமாலை 

22/77/2004 பெ.(ஈ.) 
கண்ணிமையில் குருதி போற் சிவந்து தசை 
தடித்துப் பீளை தள்ளிக் கீழிமையை யொட்டிக் 
கொண்டு, கண்ணொளி மயங்கி நீர் வடியும் ஒரு 
கண்ணோய்; ௮ 6/6 0166986 0727201511560 
புரிவாள் 071௨ ஞு/6 105, ரநுறளளா (௮ 
௦1 (6 ௦௦/பா௦1பக சார்்ட ௨ கர்லா! ௦ 
ஈப௦௦-0பாபிவா் 0160021௦06, 511௦479 ௦7 16 
937/6-/085, 067601446௨ ௩1510 6(6., ௦251௮7௮/ 

ஜெர்ப்௭/௪ (சா.அக.). 

த.வ. இமைப்பிசிரி. 

அமரபுட்பி ௮77௮72-0ப/ பெ.(.) ஒரு வகைச் 
செடி; ௨ 0ி8ார், 4707000001 ௪0/2 ப/௮7/5 
(சா.அக.). 

/[5/7. ௮77௮72,0௧0 த. அமரா] 

அமரபுட்பிகம் ௮71௮2-௦ப௦(௮7, பெ.(1.) ஒரு 
வகைப் பெருஞ்சீரகம்; 8 1840 ௦1 2௮/56, 
41எபா௱ 509 (சா.அக.). 

(5/7. ௮77௮௮400௪2 த. அமரபுட்பிகம்] 

அமரம் ௮77௮௮, பெ.(ஈ.) 1 இதளியம் (பாதரசம்); 
ான்பேரு. 2. பொன்; 9010. 3. ஒரு கிரந்த 
நிகண்டு; 8 1765பாபக 1 835141. 
4. வெண்மை; சூர்/(ா௨55. 5. அழிவின் மை; 
௱௱ளர்விடு (சா.அக.). 

[572 ௮7௮௭2 த. அபரம், 7/ 

அமரமாலை ௮௱௱௪-௱௱௧௮  பெ.(ஈ.) 
அமரகோசத்தைச் செய்த நூலாசிரியரே, 
செய்ததாகக் கருதப்படும் ஒரு வடமொழி 
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அகராதி; 116 106 07 8 0104௦ஈ௨0௫)/ ௦009106760 

(௦ ரவ 6 028 000060 ந 6 5௨6 பர 

25 ௦04 116 000% 0ா0வா 86 4/77௮௮12௪' 
(சா.அக.). 

[அபரம்] 4 மாலை] 

[5/ம. ௮77௮௪2 த. அமரம்] 

அமரமுனிவன் ௮௮௪யறந்க, பெ.(ஈ.) 
தேவமுனி; 01116 5806. '“அமரமுணிவ 
சகத்தியள் றணாரது (சிய, பதிக, 77] 

[அமரம்] - முணிவன்.] 

8/7. ௮77௮2: த. அமரம்] 

அமரர்கற்பம் சச ௦௮7, பெ.(.) 
வானுலுகம் (௩); உ. 

[தமரா * கற்பம்] 

[5/ம ௮7௮22 த. அபரா] 

ககம கற்பம். 

அமரர்கோன் ௮77௮௮ பெ.(1.) இந்திரன் 
(திவ். திருவாய். 10, 2, 6); ஈரா 85 80 ௦4 

0005. 

த.வ. தேவர்தலைவன், அமரர்பதி. 

[அமரா் - கேசன்] 

[5/7. ௮77222 த. அமரா] 

கோர2கோவன் கோள் - தைம், அரசன். 

அமரர்பதி* ௯77௪:௮-2௮21 பெ.(.) இந்திரன் 
(பிங்); 12, 85 100௦1 9௦05. 

[5/4 ௮௮௮0௪042 த. அபராபுதி] 

அமரர்பதி” ௪௮௮-௦௪1 பெ.(ஈ.) தேவர் 

உலகம்; $ப2ர0௭, 95 1௨ 280006 ௦7 9005. 

த.வ. வானவருலகம், துறக்கவுலகம். 

[அமரர் - புதி] 
[$/ம். ௮7௮௪2 த. அமரா] 

அமரர்வணங்குங்கன்னி ௮77௮/௮/-0:2/74/12ப- 

4/2 பெ.(॥.) இந்திர பாடாணம்; 116 

0௦15000ப5 8158/௦8/ ௦௦௱ழ௦பாம் ௦7 2470. 

அமரலோகம் ௮௮:௪-/29௮7, பெ.(॥.) தேவர் 

உலகம் (தேவா. 264, 11); ௦110 ௦4 0௦05. 

அமராஞ்சனம் 

த.வ. புத்தேளுலகு. 
[5/0 ௮71/2 */542 2 த. அமரலோகம்] 

க. உலகம் 2 574 602. 

உ௮3.2௨௮௮-2உலக-2உகம் 

உலகம் என்னும் சொள்லிலுள்ள பெருமைப் 

பொருளின் பின்னொட்டாகிய "அம் என்னும் ஈறு. 

சிறப்பாகத் தமிழுக்கே உரியது. (ஓ.நோ.) கம்பு 5 

கம்பம். அரங்கு 2 அரங்கம். நிலை 5 நிலையம். 

நகர் 2 நகரம். "அம்" ஈறு கெட்டு வழங்குவது 

வடமொழியின் இயல்பு. 

(ஒ.நோ.) த. அம்பலம்”. அம்பல. 

த. முகம் 2516. முக. 

வடமொழியாளர் காட்டும் மூலம் "லோக்" 

என்பதாகும். இச்சொல் "பார்'' என்னும் 

பொருண்மைத்து. இச்சொல் "100" என்னும் 

ஆங்கிலச் சொல்லோடு தொடர்புடையது. மேலும், 

இச்சொல் "நோக்கு" என்னும் தமிழ்ச் சொல்லினின்று 

முகிழ்த்த தென்பார் பாவாணர். சுற்றி வருவது, 

உருண்டையானது; மக்கள் என்னும் பொருண்மையே 

அடிப்படையானது. உலகம் என்னும் சொல் 

பொதுமக்களைக் குறிப்பது பெருவழக்கு. 

எ-கா. உலகம் என்ன சொல்லும் ? 

ஒ.நோ.:- 1. 4ப[9ப5 (019ப5). ௪ 0௨௦01௦, 

௦௦௱௱௦ 060016, 116 07221 ராப!(1ப0௪, (16 றயம்௦, 

ட. ஏயரகா[6, 8. பர, 028016181/௦ ௦7 (4 

௦௦௱௱௦ 06௦016. 

அமரவல்லரி ௮722-௮ பெ.(ஈ.) 

கொத்தான்; 8 வர், சே5ஷூ/௪ 7௦/5 

(சா.அக.). 

அமரவவல்லி ௮7௮2-0471 பெ.(.) அமரவல்லரி 
பார்க்க; 566 2/772/2-/4௮7(சா.அக.). 

அமராசயம் /77272532)/4/77, பெ.(ஈ.) 
1. இரைப்பை (வின்.); 5108௦1. 2. கருப்பை 

(சிந்தா. நி. 188); ௦ம். 

[8ம் 4772-2222. அமரா சமாம்/ 

அமராஞ்சனம் ௫ா௮சடசாசா, பெ.(ஈ.) 
சந்தன மரம் (சித்.அக.); 587௭04180௦0 1186. 

[8/ம் ௮11௮27491௪ 2 க. அமராஞ்சனம்./ 



அமராபகை 

அமராபகை ௮7௮2௦௪9௮ பெ.(ஈ.) பால்வீதி 
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[5/4 ௮11௮௪ 2த. அமர் ] 

(ஆகாய கங்கை) (சிந்தா.நி.193); (1௨ ஈரி | அமரேசம் ௮22௪, பெ.(ஈ.) குய்யாட்டக 
ஙந. 

[5/6. ௮171௮:24202-9:2 5 த. அமராபகை.] 

அமராபதி ௮௮720௪01 பெ.(ஈ.) இந்திரன் நகர் 

(சீவக.2335); ஈலா5 ௦07 ஈச 04 (வழ. 

[5/7 ரான 20௪02 த. அமராபதி] 

அமராபுரம் ௮11௮340477, பெ.(ஈ.) அமராவதி; 
ர௮'5 மெ, 47௮2ம் உடம்பராளு 
மமராபுரந்தவீர ” (தக்கயாகம் 77), 

[தமரா - புரம்] 

[5/4. ௮71௮௪2. அமரா.] 

(72 புரை - உயாவு, பார்2புரம் - உயாந்தமனை. 

அமரி அரசர் பெ.(.) காயகற்பம்; 3 ஈய 
ங் றாணா ௦165 ஈவு, வாம் 065105 

1௦9 (சா.அக.). 

த.வ. வாணாள்மருந்து. 

[5/. ௮7௮௪ 2: த. அமி] 

அமரிடணம் ௪௭௪௭௦௮, பெ.(॥.) சினம் 
(சிந்தா.நி.211); ௨0௭. 

[56.௮௪ 2 த.அமரிடனம்] 

அமரிதம் ௪௱சாொ, பெ.(॥.) கடுக்காய் 
(மலை.); மிஸ்ப(௦ ஈரா௦௦ ௮௮. 

[54ம் அரச 2 த. அமரிதம்] 

அமரிறை சுசன் பெ.(ஈ.) வானவர், 
தலைவன், இந்திரன்; 1௨. 'தமரிறை 
யருள்வகை ” (பெருங். வத்தவ; த. 75) 

[அமர் - இறைபி] 
[5/4. ௧௮2 2 த. அமர்] 

இறு இறு-த்தல் - தங்குதல். இற-5.இறை. 
அமருடம் சப, பெ.(॥.) 1. சினம்: 

8௭9௭. 2. பொறுமையின்மை; 1ஈஈ0௮187௦௪. 

[5/7. ௪௱சு௪ 5 த. அபருடம்] 

அமருலகம் ௮௭௮0/௪௪௮, பெ.(ஈ.) வானுலகம் 
(திவ்.பெரியதி.2, 2, 10): 51/8108௱. 

[அப் - உலகம்] 

புவனத்து ளொன்று (சி.போ.பா.2, 3 பக்.213); 

(5௨௩) 8 5றரார்ப2। ௩௦0, ௦006 கர் 
/(/)9/2//292-0ப/1/2/72/77 0.1. 

[5/5 ௮77௮27/8௪ 5 ஐ. அமரேசும்,] 

அமரேசன் ௮/7௮22௪௦, பெ.(ஈ.) 1. இந்திரன் 

(கந்தபு.தெய்வ.19); ஈக. 2. வியாழன் 

(விதான.குணா.37); பழ!1ன£, 85 றா6௦6010 ௦7 

0005. 

[5/6 ௮7/2௪ 2 த. அபரேசன்..] 

அமரை ௮௮ பெ.(॥.) 1. அமராவதி; 
4774720907 2. தூண்; ற! 3. அறுகம்புல்; 
பெங/௨ 07855. 4. சீந்தில்; ரப!லா௦2. 

[5/0 ௮௮௭௪ 2 த. அமை] 

அமரோர் ௮௪௮ பெ.(ஈ.) அமரர் 
(திருப்பு.518): 0/6. ௪௬225. 

த.வ. வானோர். 

[5/1 ௮7௮2 2 த. அயரோர்] 

அமல் ௪77௮! பெ.(ஈ.) 1. அதிகாரம்; கபடு, 
5. 2. மேலாய்வு (₹.[”.); அூொ௱ர்்ல்ா ௦ 
வாள் ௦8 ஈர லாம் ௦ 6ப511255 ௦7 

ஓர் ௦8 வாள. 

[0. ௮71472 த. அமல். ] 

அமல்தார் ச௱ச்கு பெ.(ஈ.) வரி 
தண்டுமதிகாரி (5௩.₹.): ஈ௮1146 ௦௦116010 ௦7 
[668 1ப€6 650௦0 1௦ 8 185/1027, 
ராவாக. 

த.வ. சுங்கவதிகாரி, தண்டல்நாயகன். 

[பீ. சா௮022 த. அமால்தார்] 

அமல்நாமா ௪௪்சாச பெ.(॥.) ஒரு 
பணியைச் செய்யும்படி கொடுக்கும் அதிகார 
ஆவணம் (௩.1.): பிளாகர் ப்ட் ரா 
2 204௦ ர்யா௦௦கரு 10 ௦9 9 01606 ௦7 
ப் (114 

த.வ. பணிக்கட்டளை. 

[0. ௮௮125 க. அமாப்நாமா.] 
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அமலகம்' ௮/77௮27௮7, பெ.(0.) நெல்லி (மலை.); 
வாம௦ ஈநாம்லிலா. 

[5/மு் சாகை 2 த. அமாலகம்/ 

அமலகம்” ௮௪௮, பெ.(.) அருநெல்லி 
(சித். அக.); 8 5060185 01 9௦050 (766. 

ர[$/ம். கரசை 2 த. அமலகம்] 

அமலகம்” ௮7௮௪௪௮/7, பெ.(ஈ.) 1. புளிய மரம்; 
12௮110 1126, 780 ப 00/00. 

2. பித்தத்தால் ஏற்படும் வாய்ப்புளிப்பு; 50பா 
1௮516 ॥ஈ (௨ ௦01 7௦௱ 6110050655. 

3. வயிற்றுப் புளிப்பு; ௮0/8௫/ ௦4 (௨ 910௮௦ 
(ரா ராள்ரக5140). 4. ஒரு செடி; ௨ காட், 

4710002105 /8/ய௦4. 5. புளியாரை: 

0௦080௮, 020/5 மோ/0ப/௪18 (சா.அக.). 

த.வ. அம்புளி. 

[5/0 27௮௮1௪ 2 த. அமலகம்.] 

புளியமரத்துக்கு அம்புளி என்னம் பெயருண்டு. 

சில வகை புளியம்பழம் சற்றே இனிக்கும் தன்மை 

நோக்கி அம்புளி எனவும் தீம்புளி எனவும் தமிழில் 

வழங்கப்படும். அம்புளி எனும் சொல் வடமொழியில் 

ஆமலக- ஆமல-அமல என்றெல்லாம் திரிபுற்றது. 

இது வடமொழி தமிழிலிருந்து பெற்ற கடன்சொல். 

புளிப்புச் சுவைநோக்கி நெல்லியையும் குறித்தது. 

அமலகமலம் ௯77௮௮௪71௮௪, பெ.(॥.) ஆனீர் 

(கோழமூத்திரம்) (சிந்தா.நி.189); 00/15 பார்ா6. 

த.வ. கோமியம், ஆனுச்சை. 

[5/0 காகா த. அமலகமலம்/ 

அமலகவடகம் ௪71௮272-02227௮/77, பெ.(.) 

நெல்லிக்காய் வடகம்; ௮ 1/0 ௦4 0160 0516 

௦4 0008௦ ௦1 (சா.அக.). 

(தசகம் - ௨௨ம்] 

[5/4 காளை 2 த. அமலகம்] 

அமலகாண்டம் ௮71௮2-/(272277, பெ.(1.) ஒரு 

பூடு; ௨ பிகார் (பா!௮ொர்ரி60) (சா.அக.). 

அமலகேசரம் ௮722-4௪2௮/2/7, பெ.(1.) 

நாரத்தை மரம்; ௦1110 186, (17 ப5 

௮ம் ௮ப்பா (சா.அக.). 

அமலசம்பீரம் ௮௭௮௪-2௪727௭,  பெ.(.) 

அமலதிம்பூரம் 

எலுமிச்சை; (16 1186, செப்ப ௪0/0௮ 

(சா.அக.). 

[8 37722127024/77ம/22 த... அயாலசம்பராம்] 

அமலசாகம் ௮7௮௪-229௮, பெ.(.) ஒரு 
செடி; 8 0 ௦74 50௦! (001௨1) (சா.அக.). 

அமலசாந்தம் ௫1௮௪-527௦, பெ.(॥.) 
1. சுண்ணாம்பு; (16 0 51560 (146. 2. ஆப்பீ, 
மாட்டுச் சாணி; 0088 போ. 

அமலசாரம் ௮7௮2-22/2/7, பெ.(ஈ.) 
1. எலுமிச்சை; 16. 2. ஒர் ஆரைச் செடி; 8 

பாம் ௦7 506!. 3. வடித்த கஞ்சிக் காடி; 

1உாாார்60 106 லம் (சா.அக.). 

[அமலம் - சாரம்] 

[இம் ௪௮77/2422 ௬. அபலகம்] 

அமலசுக்கிரம் ௮7௮9-2ப௪6ர௮/77, பெ.(॥.) ஒரு 
விலாரிச் செடி; 8 (0 ௦7 850௨! ஐலா 
(சா.அக.). 

அமல சூடம் ௮1௮9-2072), பெ.(ஈ.) 

அமலசுக்கிரம் பார்க்க; 566 ௮/77௮2-2ப//7௮7 

(சா.அக.). 

அமலத்திரவம் ௪7௮௪-072௮,  பெ.(ா.) 
புளிக்க வைத்த பழச்சாறு; 2010 ௦ 18௦60 
]ப1௦6 ௦7 ராப!(6 (சா.அக.). 

[5/ம் ௮77௮-021௪ 2 த... அமலத்திரலாம்/ 

அமலதிக்தகசாயம் ௮1௮௪௦402-/௪24/௮/, 
பெ.(ஈ.) துவர்ப்பு, கைப்பு, புளிப்பு இவை சேர்ந்த 

மருந்து நீர் (கசாயம்); 8 060001100 ௦7 

350ர0091், இரச வா் 50பா ர ப05 (சா.அ௮க.). 

அமலந்தை ௮2! பெ.(.) புளிப்பு; 

50பா1655 (சா.அக.). 

அமலநாயகம் ௮௭௮௪-12௪௮ பெ.(॥.) 
புளியாரை; 1௦00 50௫, 026/5 0௦/77/0ப/௮12 

(சா.அ௧.). 

அமலநிசா ௮77௮2-/1/82 பெ.(॥.) சிச்சலிக் 
கிழங்கு; [6 1001 07 8 றகர, பே0௦ய/772 

297/1 (சா.அக.). 

அமலநிம்பூரம் 2௮7௮220௮77,  பெ.(.) 

எலுமிச்சை; | 6-0/47ப5/1720/0௪ (சா.அக.). 



அமலபஞ்சகம் 

அமலபஞ்சகம் ௮௮௪-௦௪/29௮, பெ.(ஈ.) 
ஐந்து வகைப் புளித்த காய், பழங்களின் சாறு; 

2ற்ல்பா6 ௦ 5 /ப/065 0716 (பராகே ௦7 5௦பா 

8௭0 பாார்ற6 ராப[(6 (சா..௮க.). 

அமலபத்திரை ௮௮௪-0௪௮ பெ.(ஈ.) 

புளியாரை முதலிய பூடுகள்; 068115 ௨ ௦ 
இல16 (சா.அக.. 

அமலபலம் ௮77௮2-2௮௪௱, பெ.(ஈ.) புளியமரம்: 
(உ௱ுகாா்் 166, வாவா! 70/02 

(சா..அக.). 

அமலபனசம் ௮ா௪௪-௦௪௮1௪2௮, பெ.(ஈ.) 
ஈரப்பலா; ௦6 ஒ 1௮04 166, 477௦௦௧7005 

/200/0/௪ (₹02ம.) (சா.அக.). 

அமலபித்தம் ௮7௮௪-0/௮7, பெ.(ஈ.) 
1. வயிற்றுப்புளிப்பு; 8010௫7 ௦7 (6 81௦௬௮௦. 
2. புளிப்பித்தம்; 50பாம॥6. 3. நெஞ்செரிவு, 
குலையெரிவு; பாரா 88௱55116 ௦7 (௨ 
௦165 0 (66 எலா (சா.அக.). 

[அமலாம்) - பித்தம்] 
[57ம் ௮7௮௪2 த. அமலம்] 

பித்து 2. பித்தம், 

அமலபேதனம் /77௮2-0207417, பெ.(ஈ.) ஓர 
ஆரைச் செடி; 8 507௫ பிஷர் (சா.அக.). 

அமலம்" ௮77௮௮7, பெ.(ஈ.) 1, ஒட்டுத்தாள் 
(அப்பிரகம்) (நா.நார்த்த.): 1௦௪. 2. அரி நெல்லி 
(சித்.அக.); 8 8060165 07 000590 80ு. 

[5/7 கா 5 த. அமலம். / 
அமலம்” ௪௪௪. பெ.(ஈ.) 1. மாசில்: 4951 

4/௦ 15 5000255, ॥௱௱௭௦ப1௮1௨ 'அபலமரார் 
பொருளை பேற்று" (கதத.பு.திருக்கல். 8.3), 
2. அழுக்கின்மை (பிங்); பாட், 1272111113 
3. மரமஞ்சள் (மலை.): 1766 பாரா ள 6. 

[5/7 ௪77௮௪௦ க. அமலம்] 
அமலம்” ௪1௮௮), பெ.(ஈ.) 1. மும்மலத்தினால் 

பற்றப் படாமை; (ஈ 1௦8007) 1௨ 51516 ௦7 
௦100 166 100 116 66 10005 ௦4 ஆரி 
855105 ௦ ஈர 010165 ௦4 196 50பூ| 
712. 5611150655, 061ப51௦0 ௮10 /ப5.. 
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2. வெண்மை, 1474/0655. 3. செவ்வள்ளி; (60 

நவா 20 56/6௪ 0௦191௦, /2/500/௪ னற பா௪6. 

4. அரிநெல்லி; ௦௦பாடீரூ 518 0005௫, 

ர்ரிகாப்ப5 0501701005. 5. அழகு; 089படு 

6. நெல்லி மரம்; 90089081 1166, £“ஈ//௦௪ 

011/07௮/56. 7. நஞ்சுக்கொடி; ப௱ம்!!1௦21 ௦௦010. 

8. ஒரு பூடு; 16 கார் 581/௨. 9. காக்கைப் 

பொன் (அப்பிரகம்); 1816. 10. புளிப்பு; 50பா255 

௦ ௮01000. 11. புளியாரை; ௪௦௦0 5017௨6), 

025/5 00117/2ப/௪1௮. 12. புளித்த தயிர்; 50பா 
போ். 

[5/1.471௮௪5த. அமலம். அமலகம்” பராக்க..] 

அமலமேகம் ௮1௮௨9௮, பெ.(ஈ.) சிறுநீர் 
நோய்; 50/07 ௦4 ௪ பர்ா6 (சா.அக.). 

[5/8 ௮74247727௪ 5 ஐ. அபல (ேகம்] 

அமலார் ௪௱௯௪ பெ.(ஈ.) நெல்லிமுள்ளி 
(வை.மூ.); பர60 15 ௦7 9008௨௫ *பர்(6. 

[5/ம ௮7௮௭4௪ 2 த. அமலர்] 

அமலருகம் ௮௱௮௮ய9௮, பெ.(.) ஒரு வகை 
வெற்றிலை; 8 (80 ௦7 6௪1௮ 197 (சா.அக.). 

அமலலோனிகம் ௮௮௪-/5ஈ(7௮7, பெ.(ஈ.) 
புளியாரைச் செடி; ௩௦௦0 50761. 05/௪ 
2௦//0ப/௪1௪ (சா.அக.). 

அமல (லேலேோனி ௮/772/௮/00/0 ப. (ஈ.) 
அமலலோனிகம் பார்க்க; 866 ௪77௮- 
/222௮/77 (சா. அக.) 

அமலவர்க்கம் ௮7௮2-77 பெ.(ஈ.) 
நாரத்தை; கிச்சிலி முதலிய புளிப்பான 
இலைகளையுடைய மரம்: (உ 01565 ஜா 176௨௦ 
80 பிலா15 068110 168465 மா ரபர்ர்க (9௮ 
[9516 80பர 5ப௦ர 85, ௦806, உ, 
௱ளா்ாம் 61௦. (சா.அக.). 

[96 4/772-49717122 2 ஐ, அமலவர்க்கம், 
அ/சலகபம்' பார்க்கு] 

அமலவரித்திரா ௧௱௪௪-பசார்ரக, பெ.(ஈ.) 
அமலநிசா பார்க்க: 866௨ ௮௮௪-/22 
(சா.அக.). 



அமலவல்லி 

அமலவல்லி ௮7௮௪-0௮ பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 
செடி; 8 10 07 லார், இ்௦ா/பா௱ 
ம்ப ளயா (சா.அக.). 

அமலவாடகம் ௮௮௪-௦2௮, பெ.(ஈ.) 
புளிமா; 109-01யா, 50070/25 ஈசாரா272 
(சா.அக.). 

அமலவாடிகம் ௮ாசச-சற்சசா, பெ.(ஈ.) 
அமலருகம் பார்க்க; 55௨ ௮7/0 
(சா.அக.). 

அமலவிருட்சம் ௮7௮-டரய/2477,  பெ.(ஈ.) 

புளியமரம்; 1(8உ௱வுா0 1166, 72௮705 

/70/0ப5 (சா.அக.). 

[5/7 ௮77௪7175௪2. அமல விருட்சம்] 

அமலவேதசம் ௮7௮௪-2022, பெ.(.) 

1. ஒரு வகை ஆரைச்செடி; 8 /ஸ0 07 80௮, 

ஈயா): 465/027/ப5. 2. காடி; 1௨0 

௦௦11160 11௦ *ஈப![6 (சா.அ௮க.). 

அமலன்" ௪௯77௮௪ பெ.(ஈ.) 1. மாசிலன், மலம் 
நீங்கினவன்; ௦76 14/௦ 18 ரா௱௮௦ப1/916, 17660 

11௦ றய, 85 வரவாக 0௭௦. 

2. கடவுள்; 116௨ 5பறாஊஉ வாட, 85 

1ராற௱3௦ய/416. 

த.வ. மாசிலான். 

[5ம் ௪7 த. அராவன்.] 

அமலன்” ௮77௮௪, பெ.(॥.) கடுக்காய்; |ஈபிலா 
0வ॥-ஈபர், /ஊ௱ர்க/௪ 002௦ ப/2 (சா.அக.). 

அமலா ௮77௮2 பெ.(॥.) நெல்லி முள்ளி அல்லது 

நெல்லி வற்றல்; 0160 17ப!$ ௦7 000560 எர௫, 
வாபி ப 210/௪ (சா..அக.). 

[8/0 கரனைஎ 2 த. அமலா. 

அமலாங்குசம் ௪77௮௮/4-ப/2௮77, பெ.(॥.) ஒரு 
செடி: 840 ௦7 501௮! (சா.௮௧.). 

அமலாதியுசிதம் ௮77௮220௪77 பெ.(7.) 
புளித்த வுணவு அல்லது புளித்த மாங்காயைத் 
திண்பதால் ஏற்படுமொரு கண்ணோய்; 8 
0156256 07 11௨ வூ65 ௦80560 நூ 6௭0 
50௦பா ௱கா0065 ௦ ரலா௱கா*௪0ி 1000 
(சா.அக.). 
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அமலாயோகம் ௫௮௮௦7௮, பெ.(ஈ.) 

நல்லோரை அல்லது (சந்திரன்) நிலவிற்குப் 

பத்தாமிடத்தில் நற்கோள்க எளிருக்கை 

(இலக்கினம்); (&511௦1.) |0081/0 ௦7 

2ப501010ப5 018615 |ஈ 16 னார் 005௦ 

7௦௱ ௪ ௱௦௦ ௦0 16 850 ௨௦சொட். 

[5/4 கான 0022 ஐ. அமைப்போம் / 

அமலாளி ௯௮௮ பெ.(ஈ.) வரிதண்டுவோன்; 

௮1/04, வா 110/௮ ௦2/21 ப௦ 
௦111061. 'கட்டளவாய் நம்புர,மலாரி 
புரிறணா னென்றும் ” (சரண பணி) 7275), 

த.வ. தண்டல்நாயகன். 

[(. 277422 த. அமல்] 

ஆச் 2.73 

அமலிகம் ௪77௮௪௮77, பெ.(ஈ.) 1. வயிற்றுப் 
புளிப்பு; 00 ௦4 16௨ 510௮௦. 2. புளியாரை: 

9௦௦0 507௫, 026/6 00//0ப/௪12 (சா. அக.). 

[5/1 ௮71௮௮/22த.அமலிகம். ] 

அமலித்தல் கா! பெ.(ஈ.) புளித்தல்; 

2010171160 (சா.அக.). 

அமலினிட்டமணி ௪௮௪-௮10  பெ.(ா.) 

சிவன் அணிந்த அக்கமணி; ௮ 580160 0810 

௦ இ 8ங்றை, &/௪௦0௮710 ப 1ப00ப/௪1ப5 

(சா.அக.). 

அமலை ௮1௮௮ பெ.(ஈ.) 1. மாசற்றவள்; 9 

௦ பா்௦ [5 நபா”. 2. மலைமகள்; 

2271௭0 3. கீழாநெல்லி; 8 8௮! 0147. 

4. பூவந்தி; 808ஈபர 16௦. 

/5/ம் ௪77௮2 த. யால, / 

அமலோத்கரம் ௮77௮௦/-427272, பெ. (ஈ.) 

எதிர்க்களித்தல்; 80பா 81ப01411௦1 (சா.அ.க.). 

த.வ. தேக்கெறிவு. 

அமனிதம் ௮72/௮), பெ.(॥.) தீவதாட்சி; 8 

ப் யாவ ர 5௦ப்ளா 015 (சா.அ௮க.). 

அமணி ௪௭௪ பெ.(.) தெரு (சிந்தா.நி.204); 

51166. 

[5/0 ௮2/2 த. அமனி] 



அமாசயம் 

அமாசயம் சாச-5௭ுனா, பெ.(ஈ.) உண்ட 

வுணவும் தண்ணீருந் தங்குமிடம், வயிறு; 8 

ஈுஊாமாவா௦௦ப5 590 00 606019016௨ 1௦ 

[60646 (06 1000 8௦ சர்ச சுர்ப்0் ௦ 
1௮16-1 56/௨5 85 16 ஜரா! 008 ௦7 

010680, 510177௪0௦7 (சா.௮௧.). 

அமாத்தம் ௮2/௪௭, பெ.(ஈ.) மனமழிந்து 

நிற்பது; 116 ஈர்0 15 7215௪0 1௦0 16 00085 

1௦ (6 5பட06 518146 1௦ ரால் (ஈனச் ர 

பெரிய (சா.௮க.). 

அமாத்தியன் சாரச்ற்2, பெ.(ா.) அமைச்சன்: 

ஈர், ௦0௦யா5௮0. 

[க அமைத்தன்”9/4.௮772-ந-தத. அமாத்திபச்.] 
அமாநசியம் சராகாசஷ்சா, பெ.(ஈ.) வலி 

(சிந்தா.நி.195); ஐ. 

[5/:1. ௮72-7௪5)/௪ 2 த. அமாநசியம்.] 

அமார் அரச, 

0916. 

பெ.(ஈ.) கப்பற்கயிறு; 8/10'5 

[7௦7. ௮௪௪2 த. அமார்] 

அமார்க்கம்" சாகா, பெ.(ா.) சமய 
நெறியில்லாதது (வின்.); 16191௦. 

[5/:1. ௪௮22௧. அமார்க்கம்.] 

அமார்க்கம்” ௪௪௭, பெ...) நாயுருவி 
(பரி.அக.); 3 வார். 

[5/4 2-11௫:9௪2 த. அமார்க்கம், / 

அமாவாசி ௪௪௪௮ பெ.(ஈ.) காருவா 
(அமாவாசை) (வின்.): ஈு ௦௦. 'அயிரம் 
கெதிபாத மொப்போ ரமாவாரகி" (சேது. 
சேதுபல. 57), 

[541. ௮ா2-023/-த. அமாவாசி ]/ 
அமாவசியை ௪72௪ பெ.(ஈ.) காருவா 

(வின்.); ஈய ௦௦. 

[5/. ௮௪ல் :2-த. அமாவசியை,] 
அமாவாசை ௮/7௪225௮/ பெ.(1.) கதிரவனும் 

நிலவும் கூடி நிற்கும் நாள்; ஈ 98 ஈ௦௦ஈ, 95 
06 16 வள 16 6பர 8௬௦ 10௦ ௦௦௦ வ! 
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(௦0௦11௦. "நிர்றைதா எமாவாலசை.யில் ” 

(உபதேசகா. ௪42:11.229], 

த.வ. காருவா. 

[5/6 ௮-ல் 2 த. அமாவாசை,] 

அமாவாசைக்கண்டம் ௮772022௪7௮ 
பெ.(॥.) நோய் மிக்கார்க்கு காருவா 

நாளிலுண்டாகும் ஏதம், நேர்ச்சி (வின்.); ௦17515 

01 8 0156286 0௦௦பாா0 84 1/௨ ரு ௦௦. 

த.வ. காருவாநேர்ச்சி. 

[மாவை 4 கண்டம்] 

[5/1.௮72-/ச3/௪ : த. அமாவாசை] 

அமாவாசைக்கருக்கல் 2/772022-/- 
/ய/44]  பெ.(ா.) காருவா காரிருள்; ௨௭7 
655 1ஈ 16 ஈரச் ௦4 16 ரவ ஈ௦௦ ஜெ 

/அமாவாசை - கருக்கல்.] 

[5/0.௮72-/சஃ:௪2 கு.அமாவாசை,/ 

௧௫ கரு 5கருக்கு”கருக்கல், 

அமானத்து ௮ரசிரசரப, பெ.(ஈ.) 1. ஒப்படைத்த 
பொருள்; 06005, ஈடு ௮0 1ஈ *ப௭். 
2. கருவூலத்தில் பெயர் விளத்தம் குறிக்காமல் 
வைத்த பணம் (௩.8); ா௦ுலு 660 
5ப$06156 ௮0 101 07601160 பாச கர 680. 

[0. ௮12௪ம் த. அபானத்த;] 

அமானத்துச்சிட்டா 2/7727211ப-0-0/112 
பெ.(ஈ.) பொதுக்குறிப்பேடு: ஈ/50611216௦ப5 
260௦பார். 

[0. ௮ாகாச/“வச௪ 5 ௧. அமானத்துச் 
சிட்டா. ] 

அமானம் ௮௮, பெ.(ஈ.) அளவின்மை 
(சூடா.); 6௦பா0!2581656. 

த.வ. வரம்பின்மை, கட்டுப்பாடின்மை. 
[541 ௪-௱£சா௪:த. அமானம், ]/ 

அமானவன் ௮27௪௦௪ பெ.(॥.) விரசைக் 
கரையிலுள்ள கடவுள் (உபதேசரத். சிறப்புப்.); 
17/௮5.) ஈலா6 ௦4 ௮ 0௦0 59/0 1௦ 06௨ ௦ (6 
டா 0717௨ ங்ள ௮/2 ௦ நேர (௦ப௦் 
றபாரரி65 50016 ௦ ரன் 4/99/ 1௦ 6௮௦. 

[5/4 அரசாக த. அமானவன்;] 
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அமானி" ரர] பெ.(ஈ.) 1. பொறுப்பு; 860பாரடு, 

(ரப51, 860051. 2. அரசுப் பொறுப்பிலுள்ள 

நிலம் (0.0.); ॥வா0 150 பொடு பார் ௦ 

9ஊ௱௱ளம் ௦02. (௦ இஜாரா. 3. வரி நிலுவை 
முதலியவற்றிற்காக அரசுப் பார்வையிலுள்ள 

் நிலம் (0.6.); 18௭0 பாசோ 16 ௱காகணளர் 

௦1 090 வா௱லார் 01110675 107 82815 07 

[ப ௦ 107 வாடு 018௭ 762880. 

4. உரிமையாளன் பொறுப்பில் இல்லாத நிலம்; 

(0.6.); (லா ஈ0 ௪0 ௫ 16 ௦, 10 
காணா கார்ன் ௦105 ர் ௨ 05166. 

த.வ. சாராநிலம், உரிமைசாராநிலம். 

[0. ௮ராசா/ * த. அமாணி!] 

அமாணி?அ207 பெ.(ஈ.) வரையறுக்கப்படாதது; 
(௮1 ர்ர்௦் 15 1௦1 நாவர்0ப5ு 11/60. 

'” துமாணி பிலே கண்டுமதல் பண்ணரிக்கொரர் ” 

(இவ) 
[5/0 சரசா த. ௮மாணி] 

ஆட்சியர் ஆளுகையிலுள்ள சில்லறை 

பயிர்செய்யும் நிலங்கள் (*.7.ட.); பார 

௮5 பாச்சொ 1உ௱வாகவார் ௦74 ௮ 

0௦16௦10. 

[4ாகாகார்0அ/க040த. அமாணிபாசேபாம்.] 

அமானுடகிருத்தியம் ௮727ப09-/சபற ௪, 

பெ.(1.) மனித வல்லமையைக் கடந்த செயல்; 

5பட பறை 80. 

[52ம். ச-172ாப9ச7/பம்2த . அமானுட 

கிருத்தியம்] 

அமானுடம் ௪௱சிரபா, பெ.(ா.) மனித 

ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டது; (ஈஸ் கார்ன் 15 

5படஊ்யாவு. 

[5/0 ரகாபல/:௪- த. அயானுடம், ] 

அமானுடரோகம் ௮7727979௮7, பெ.(ஈ.) 

தெய்வத்தினாலும், தேவதைகள், பேய் 

முதலியவற்றினாலும் ஏற்படும் நோய்; 056856 

டா௦பர் ௦ 14௦ப00 5பறஊு்யா8ு 

ஈரிபலா௦65. நாஉ 5பறனா பாலா ட்ஷாா05 

116006 16 145, சொர, 01௦515, 

ரா௦ா5167%, ஈவார் கறார் ௪1௦. (சா.அக.). 

த.வ. புறச்சார்பு நோய். 

[$/ம்.௪-7727ப5௮ 12722. அமானுடரோகம்.] 

அமிச்சை 27/20அபெ. (.) அறிவு (சிந்தா.நி.212); 
ா௦/1/6006. 

2-1) 2 த. அமிச்சை,] 

அமிசகம் ௪77/827277, பெ.(.) நாள் (சிந்தா. 
நி.193); 0, 

[6/4 ௮782௪2 ௬. அமிசகம்] 

அமிசபிதம் ௮71/522/0௨7,பெ.(1.)*கோளெலும்பின் 
கவை: 3 08/0 ॥ஈ (€ 508ழ0பி8 (810௦ப047 

௦1௮06) (௦ 6௦614௨ 1௨ ௦0 ௦7 1 

யா ப5, /70/0 0/7 (சா.அக.). 

அமிசம்! ௪/௭, பெ.(.) பாகம்; இல, 
௦. 

[5/6 ௮77222 ௬. அமிசம்] 

அமிசம்” ௮/௪), பெ.(ஈ.) ஓதிமம் 
(அன்னப்புள்); 5/2. 

[6/% ௮7௪௪ 2 ௧. அமிசம்] 

அமிசனம் ௮ா/2௪ர௮/77, பெ.(ஈ.) பிரிக்கை 

(சிந்தா.நி.$95); ரோ, வரா. 

[5/ம் ௮5௪ 2 த. மிசன்] 

அமிசாமம் ௮7/2477௮/77, பெ.(ஈ.) மானசவாவி 

(சிந்தா.நி.196); 18/66 ஈாவா2580 49, ௨ 59060 

[௮166 ௮1 (௦ 1001 ௦7 19471. [கேர்25. 

[6/ம் 7௮722 த. ஆமிசாமம்/ 

அமிச ௮77/8, பெ.(1.) அணு (பாண்டி); 1௦. 

[5ம் ௮2 5 த. மிச] 

அமிசுகம் ௮7/5072/77, பெ.(.) இலை; [151] 

(சா.அக.). 

அமிசை ௪ா£/£௮ பெ.(.) தலையெழுத்து; |0(. 

! து ஐசயிரு.க்கிறது தாசில் பண்ண, 

அமிசையிருக்கிறது கழுதை மேய்க்க 

[6/4 ௮ 5 த. அமிசை.] 

அமித்தியம் ௮7:/7]௮77,பெ.(ா.) பொய்யல்லாதது 

(வேதாந்தசா.84); (21 கார்ன் 6 1௦ 72/56. 

[8/4 ௪-2 த. அமித்தியம்] 
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அமித்திரன் ௪-௪ பெ.(॥.) பகைவன் 
(உரி.நி.); உளர, 85 பார்ரா, 

[5/4 சாம த. அமித்திரன்.] 

அமிதம் ௧௭/௪௯, பெ.(.) அளவிறந்தது; 121 

ற் 15 பாரா685பா20், (றாறசா56. 
'அமிதமாகிப பெரும்படை "(சூ.ஸா.கவ்யான, 49) 

[5/7 ௮ 2 த. அமிதும்.] 

அமிதவாதி ௪/9௪02௦] பெ.(ஈ.) மிதமிஞ்சின 
கொள்கையுடையவன் (புதுமை.); 6. 

[$/4. ௮/77//2-/20072 த. ஆமிதவாதி/ 

அமிராகிதம் அ௱ார்சர/ச2ா,பெெ.(॥.) 
செங்கருங்காலி (சித்.அக.); 160 0919௦1ப. 

அமிரிநாளம் ச௱ர்ப்ரசிகா, பெ.(.) வெட்டி 
வோ; 176 00 ௦74 ௨ ர£௮ராார் 7255 (66 ப5 
5), 47ள்௦0௦0௦07 71ய/021ப5 (சா.அக.). 

அமிருதை ௮௱ர்ப2க பெ.(ஈ.) 1. திப்பிலி: 1௦0 
6606, 1106 10ஈ0பா. 2. மது; 886௦ ரொ 
3. துளசி; ௦ 6851, யா 8௦ப௱ 
(சா.அக.). 

அமில்தார் ௮௭7/2 பெ.(ஈ.) வரி தண்டுமதிகாரி: 
௦4106 ஊரோட ஷ/60 10 ௦௦16௦1 ஈவா ப 

த.வ. அமல்தார். 

[0. 2712:2272 த. அமில்தார்] 

அமிலக்கினம் ௮௯௦௪, பெ.( 1.) உடலில் 
அழிந்த தாது உறுப்பை உள்வாங்குமல்லது 
வெளித்தள்ளு மருந்து; (15 ஈத 160102) 
9 ரப ௦ ௱601011௨ 19௪7 0ா௦0ப065 
8050101100 ௦ 60001௦ ௦7 015௨3860 
155ப65 (சா.அக.. 

த.வ. அகப்புறந்தள்ளி. 
அமிலகரம் அரசனா பெ.(1.) உயிர்வளி 

(பிராணவாயு); ௮ 085605 வலா க்ர்ஸ் 15 
603] 65581௮! (௦ 65௨11௦. ரவ 
(சா.அக.). 

அமிலத்தன்மை சரார்ச-4/2றார௮ பெ.(ஈ.) 
அமிலம் பார்க்க; 866 ௪/௮ (சா.அக.). 

[5/7 ௮22 த. அகிலம்] 

அமிலதம் ௮7/௪௦. பெ.(ஈ.) கறி, கந்தம் 
முதலியவற்றோடு கூடி காரவகை (அமில 

வர்க்கங்) களை உண்டாக்கும் காய்கறிகள்: 

12ம வா்ர்ர் ௦௦ொஙகா ௭௨00165 8௮0 10௦15 

| 80பா, 8ப518௭௦65 (சா.அக.). 

[5/1 ௮7/2-22 த. அரிலதும்,] 

அமிலதிகரணம் ௮7/௪௦/௮747,  பெ.(.) 
உயிர்வளியைக் கலக்கச் செய்தல்; 1116 9௦1 ௦7 

பார்ப் ௦ 08ப51ா9 10௦ ௦0௦016 கா 
22008, 0:0/09211௪1/0/ (சா.அக.). 

[நிலம் 4 அகி - கரணம்] 

[5/4 ௮17/27௪01/2:த. அமிலதி] 

அமிலப்பிரதிகாரம் ௮/௪-௦-௦722/அ௮. 
பெ.(॥.) புளிப் பெதிர்க்கை; 16 ஊ௦10ா௦0௦3! 
9௦14௦ ௦7 2010, 8010 [2901௦ (சா.அக.). 

அமிலம் ௮/77/௮/77, பெ.(ஈ.) (வேதி.) 1. அரிக்கும் 
தன்மையும் புளிப்புச் சுவையும் கொண்ட காடி 
(திரவம்.); 9௦1/0. 2. புளிப்புப்பொருள்; 50பா 
5பட051210௦65. 1 மண், மாழை 
முதலியவற்றோடு சேர்ந்து உப்பு வகைகளை 
உண்டு பண்ணுமொரு பொருள்: (ஈ 
ாஊ[81ரூ௫) ௨ 5ப0-5ப051௮௱௦௦௨ டார 
ே௱ட்ிரகே மார் 02565 (௦ 1௦0 53/16. 80 
௦4 நர் ரநு்006ா 15 ௨ 6558ஈ(151 
௦௱54ப (சா.அக.). 

[ஒ7ம். 27752 த. அமிலம்] 

அமிலமாக்கல் ௮௯ஈ/௪-772//4 பெ. (ஈ.) 
புளிப்பேற்றுகை; ௦௦ஈ௩ச£1ஈ0 1ஈர்௦ 9௦19, 1௦ 
௮6 5௦பா (சா.அக.). 

/அமிலம் 4 அக்குல்.] 

[5/1 ௮/2 த. அமிலம்] 

அமிலமை ௮/77/277௮ பெ.(ஈ.) காடி (திராவக)த் 
தன்மை, புளிப்புத்தன் மை: 901000, 50௦யா1655 
(சா.அக.). 

[5/7 ௮22 ஐ. அமில] 

அமினா சஈற்ச பெ.(ஈ.) அற (நீதி) மன்றத்தின் 
ஆணை (உத்தரவு) களை உரியவரிடம் 
சேர்ப்பிக்கும் பொறுப்பான அலுவலர்: 
5001011916 0441௦ ௦7 ஸ்ர ௦பா!் (௦ 5ஊங6 
160௮! றா௦௦65565. 

த.வ. விடையதிகாரி, கட்டளை அதிகாரி. 



அம்தாம் எத அ 917 அழமூர்த்தன் 
[0. ரர் த. அமினா] 

அமீதூரம் ௮7/04, பெ.(ஈ.) செம்மறிக்கடா; 
[௨ ராலி6 ௦73 866 பா் பரக கார்ப் [16 
1680, ௭ (சா.அக.). 

அமீர் ௪; பெ.(.) தலைவன்: ௦௦ர௱ு0 
1௦ ொலா. 

[பீ. ௮7/2 த. அமிர்] 

அமீன்! ௪௭, பெ.(ஈ.) 1. பணம் தண்டல் 
செய்யும் ஓர் அதிகாரி; 8ப0௦1011215 ௦741௦2 
௨0060 1௦ 6௦01/6௦1 876815 01 ஈவா ப 

பானே 8 00610146 றா௦௦885. 2. குடிம 
முறை மன்றக் கட்டளைகளை 

நிறைவேற்றுகிற ஓர் அதிகாரி; 8ப0௦0121௦ 

011106 ௨0060 07 015711 ௦௦பார்5 10 

42110ப5 ஐபாற௦565 5ப01 85 1௦ 86|| ௦ 

0௨142 பழ 0055658100 ௦7 [றாா௩ா௦ ௮01௦ 

ா௦ட ௨, கொரு ௦பர் 6081] ா௦௦௨5865 95 

9 0ல். 

த.வ. கட்டளை அதிகாரி, கட்டளையர். 

[ப் ௮ம் த. அமின்.] 

அமீன்” ௪, பெ.(.) கழுக்க (அந்தரங்க) 
அலுவலர் (14.5௱.(.1.278); ௦௦7/8811வ] 

௦111௦௪. 

த.வ. அணுக்க அதிகாரி, அணுக்கர், கமுக்க 

அலுவலன்... 

[பீ. அரு 2: த. அமின்] 

அமீன்கெச்சு ௮/77/7-620020, பெ.(.) சிற்றூரின் 
நிலஅளவுக் குறிப்பு; 011141 ஐலா ௦7 411906 

௮௭05. 

[பீ. சாம் * 8 5/௦ த. அமின்கெச்சு..] 

அமி னா ௪௭௩௧ பெ.(ஈ.) 1. வல்லந்தமாய்க் கடன் 

நிலுவைத் தொகையைத் தண்டும் வருவாய் 

அலுவலர்; 5ப0-01011216 ௦11௦27 ஊற!03/609 1௦ 

0௦16௦4 ௮625 ௦7 0வனாப6ீ பா ௮ 008006 

0௦௦685. 2. அசையாச் சொத்துக்களை 

விற்றல், கைப்பற்றுதல் போன்ற நயமன்றக் 
கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் அதிகாரி; 

5பட௦ 010௮1௦ ௦711௦2 உ௱ாறஞ/60் நூ பெரி 

௦பாடூ 10 42110 ப5 பாழ0665 5ப௦்) 85 (௦ 5௪1] 
௦ 061/8 பழ 0088688100 ௦74 [௦2016 
றா ஊட், ொரூ௦பம் 1608! ா௦065965 85 9 

[221/8 

த.வ. தண்டலர்.. 

[/- ௮2 த. அமினா] 

அமுதசம்பூதன் ௮77ப/29- 8௮770.022, பெ.(7.) 

பாற்கடலில் பிறந்த நிலவு (வரத. பாகவத. 

குருகு. 23); 14௦௦1, 85 ௦௦ ரா௦௱ (16 ௦௦6௮ 

௦1%. 

[51. சரசசர் வா - மரம 2 த. 

அமுதசம்பூ.தன்] 

அமுதவேணி ௮722-2 பெ.(ஈ.) கங்கையை 

முடியிலணிந்தவன், சிவன் (திருப்பு.202); 

5ங2, 95 கரா 1௪ கோ0௨5 1 ஈ15 
௮1160 ௮. 

/ அமுதம் - பேணி] 

அமுல் ௮7704 பெ.([1.) 1 அதிகாரம், அபர்ரடு, ஒவ்ஷு 

2. மேல் உசாஷ ரொ 0 ௱வா8ரளாள/ 

௦ ளூ 0 ௦ ௦ப8ா655 ௦ ள்ல எ கார்ன் 

(௩.௩.). 3. நடைமுறைப்படுத்தம்; 617600. 

நாளையிலிருந்து இந்தச் சட்டம் அமுலுக்கு 
2 ௬கிரது. 

த.வ. நடைமுறைப்படுத்தம். 

[. வா? த.அமூல்/ 

அமூர்த்தம் 2-/77ப4௮77, பெ.(.) உருவில்லாதது; 

24 கார்ன் 15 க்ப் 10. 

த.வ. உருவிலி. 

/5/ம் அத. அமுராத்தம்/ 

அமூர்த்தன் 2/1) பெ. (ஈ.) 

உருவில்லாதவன், சிவன் (சி.சி.1, 30, 

மறைஞா.); $ங21, 25 1௦255. 

த.வ. உருவிலன். 

[5/0 சராம் 122. அறுரத்தன்.] 



அமை 288 

அமை ௮77௪) பெ.(.) கதிரவனும் நிலவும் கூடி 
நிற்கும் நாளாகிய காருவா நாள்; ஈஓ* 1௦௦, 
85 6 46 முள 16 5பார 80 ௨ ௱்௦௦ 
௦1 1௦04௪. “அமையதனின் மாளயற்தா 
ஊாற்றுவரேல் “(சேது துராசா. 47). 

த.வ. உவா. 

[51. ௮7125 த.அமை.] 

அமோகபாணம் ௮72௮-027௮. பெ.(ஈ.) 
இலக்குத் தவறாத அம்பு, (பாரத. நிவாத. 84); 
பரா வா௦ு். 

[5/4 ௮-7727/72-0.2௭௭:த. அசோகபணம்] 
அமோகம் ௮697௮, பெ.(ஈ.) 1. மிகுதி; இந், 
பா. 2. இலக்குத் தவறாமை (சீவக. 
1646); பார்விராராக5 ரா ஈர்ஙிஈர. 

த.வ. மிகுதி, பெருக்கம். 

[5/1. 2-/7729/9௪ 5 த. அமோகம், ]/ 
அமோகணன் 2/70921), பெ.(ஈ.) 

மயக்கமில்லாதவன் (மச்சபு. சுக்கிர. 35): ௨௭16 
வா 6 15 ஈ௦ 1(ஏ10௮ா06. 

[5%ம். 2-7707/0௮3 த, அமோகள்.] 
அமோகை ௪௭29-1 பெ. (1.) கடுக்காய் ( தைலவ. 

தைல. 34); ரெஸ்ப௦ ஈடா௦ ௮/௮. 

[5/1. ௮7200௪௦௨ த. அமோகை,/ 

அயக்களங்கு 3)/2- 2/0, பெ. (ஈ.) 
இரும்புத் துரு (வின்); 0106 0711௦1. ப5௨0 25 
60100௨ 

(அயம்*களங்கு.] 

/5/6 ௮௪௨5 ௧. அயம்] 

அயத்தொட்டி 

களம் 2களங்கு - ௧௫, 

அயக்கிரீ வம் ௮, பெ.(ஈ.) 
நூற்றெட்டுச் சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று; 
86 ௦7 ௮1 பழா/530. 

[5/1 9௮:௮7 2: த. அயக்கிரீவம்.] 

அயக்கிரீவன் ௯௪-௭ாசர, பெ.(ஈ.) 
திருமாலின் தோற்றரவுகளுள் ஒன் றூ 126 ௦7 
210 ௦7 744774! 25 0156-1620160. 

[$/61. //4/201//22த. அயக்கிரவள்.] 

அயகரம் ஆ௪-/௪௮7, பெ.(7.) மலைப்பாம்பு: 
௦௦8-00051(0101, 85 0094-5 வ௦ஙள. 

/5/4. 4௮2-7௮௭ த. அயகரம்,] 

அயசு ௮௦0, பெ.(ஈ.) இரும்பு (சி.சி.4, 8, சிவாக்); 
1௦1. 

[51. ௮/5 2 த. அயக..] 

அயணம் ௮,௪7௮, பெ.(ஈ.) செலவு; ௦0, 
9019. “வெய்யோன் ௨உடதிசை பர முள்ராரி 
(௪௯. 557 

த.வ. செல்லுகை. 

[5/4 ௮௪2 த. அயபணம்./ 

அயத்தொட்டி ௮௪-62] பெ.(॥.) வைப்பு நஞ்சு 
வகை; 8 றா€றவ6€0 875816, 89/0 415 6 
016088 ௦7 11௦1 09ப10௦1 ப5௨0 0 1௦ 
6௮௮1௦ ௦ ஈக 

[அயம் * தொட்டி. 
[544 ௮:௪2 5 த. அயம்] 



அயதார்த்தம் 

அயதார்த்தம் 2-)/2221/477,  பெ.(ா.) 
மெய்யில்லாதது; பாம்ப. “அயதார்த்த 
சம்பரலளம் "(தாக்கபா. 58), 

த.வ. மெய்யின்மை. 

[5ம் அ/0௮07௮2 த. அயதாரத்தம்.] 

அயப்பனை ௬௪௦௦௪௮ பெ.(ஈ.) அயபானி 

பார்க்க; 566 22-22: 

அயபானி ௯,௮-22/ பெ.(ஈ.) ஒரு மருந்துச் செடி 

(மூ.அ.); உ௱ஒள்ொல! ஈஎ். 

[7ச2. ஷுறைவாச௪ 2 த. அயபானி] 

அயம்' ௮௮/77, பெ.(॥.) விழா (அக.நி.); 12514. 

[8/4 ௪ 2 க. அயம்] 

அயம்” ௮௮, பெ.(ஈ.) 1. இரும்பு (பிங்.); 1௦. 
2. அரப்பொடி (தைலவ. தைல. 6); 1101 11105. 

[5/0 ௮:௪5 2 த. அமாம்/ 

அயம்” ௬௮77, பெ.(.) குதிரை (பிங்.); 1௦156. 

[6/0 ௮/௪ 2 ௬. அபாம்/ 

அயம்” ௮77, பெ.(ஈ.) அலரி (மூ.அ.); ௦680. 

[9/8 ॥௮/௮-772:22 த. அயம்] 

அயம்பற்றி ௮௮7-௦௮14 பெ.(ஈ.) காந்தம்; 

அல் ௭5 வா 0ா-௭௨௦1௦௩. 

[அமாம் - புற்றி] 
[6/8 ௮:௮22 த. ஆயம்] 

பற்று 2 பற்றி. 

அயமகம் 2-/7729௮/77, பெ.(॥.) குதிரை வேள்வி; 

௦5௫ - 887106. 'தயமக மாயிரத்துக் 

கேஹாம் "(ர.ல். பாரத. தீர்தித.ம. 78). 

[5/ம் /௭:௪-772019௮ * த. அயமகம்/ 

அயமரம் ௪-௮, பெ.(ா.) அலரி (பிங்.)) 

016௮06, 85 028147 1௦ 0௭56. 

[5/8 9-/௮-772/௪ 2 க. அயமராம்.] 

அயமுகம் ௭/௪-ரப9௮7, பெ. (॥.) ஒன்பது 

இருக்கை வகைகளுள் ஒன்றான 

திரிதரவில்லா விருக்கை (சிலப். 8: 26, உரை); 

௮ 0௦5(பா6, 006 ௦4 ஈரா6ீ ற௦51பா6. 

அயன்கணக்கு 

[அயம் * மூகம்] 

[5/1/7௮௪2 த. அயம் 

அயமேதம் ௮,௪-7722௮7, பெ.(ஈ.) குதிரை 
வேள்வி (உத்தரரா. அசுவமே. 7); 10756 - 

580111/06. 

[55 /7௮/2-/772022 த. அயமேதும்/ 

அயவணம் ௮):௪0277௮/77, பெ. (.) ஒட்டகம் (பிங்.); 
வொ. 

[5/4 சபனாச2 த. அயவணாம் 

அயவாகனன் ௮,௪-/222772, பெ.(.) ஆட்டை 

யூர்தியாகக் கொண்ட கடவுளெனக் 

கருதப்படும் தீக்கடவுள் (சூடா.); ,4977/, 85 

ரொ ௦ 8 0091. 

[5/ு ௮/2-02/௮7202த. அயவாகனன்.] 

அயவாரி ௮,௪௮7 பெ.(.) வசம்பு; 54661-180. 

[5ம் க௪௪௮த. அயவாரி] 

அயவெள்ளை 22-௨௮) பெ.(ஈ.) 

மருந்துக்காகப் பொடியாக்கப்பட்ட இரும்பு; 

1௦1 160ப௦60 1௦ றாவ! 000௭. 

[யம் - வெொள்றை.] 

[56 ௮௮௦2 த. அயம்] 

அயன்" ௮௪, பெ.(.) 1. பிறப்பில்லாதவ னெனக் 
கருதப்படும் நான்முகன்; /2/௮/9/7722, 85 1௦1 

௦௦. 2. தயரதனின் தந்தை; ஈரா ௦74 116 

1212 ௦17 பிஷுாச்கா. அயன் புதல்வன் 
குசரதனை (கம்பரா. குவை. 73), 

[5/ம் 4/2 த. அயன் 

அயன்? ௬௪ பெ.(.) அரசு நிலம்; 9046 
1௮௭05. 

/0. ௮072 த.யன்./ 

அயன்கணக்கு ௮௪7-4௪௮, பெ.(ா.) 

நான்முகன் வகுத்த நெறி; 96514௩ 004460 . 

டர இரச. அயன் கக்கு ஆருக்கு 

குப்பாது: 

[அயன் -கணக்கு..] 

[5/ம ௮௮22த. அயன்.] 

கள்2கண் கணக்கு. 
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அயன்தரம் ௮20-27௮, பெ.(॥.) நிலத்தின் 
முதன் மதிப்பு; ௦1910௮] 0885110411௦ ௦71205 
ு 16 *4௮ரொல2ு றா௦ொ065 814 116 ர6 ௦7 

பாவு ௮00000 (௦1 (0௦6 ௦7 பபல!((165 . 

[அண் - கரம். / 

[ப. ௮/72த.. ஆயன். ] 

அயன் தீர்வை ௪)22-/7௩ பெ. (ஈ.) நிலவரி; (ல 
௦ ௮ம். 

[ஆயன் - தீர்மை] 

[0. ௮7--த. அயசன்.] 

அயன்மனைவி ௪,௪॥-௱௪7௯4 பெ.(ஈ.) 

நான்முகன் மனைவியாகிய கலைமகள்: 

[௮7௪44/ (16 ௦1 372/772 

[அயன் * மானைனி.] 

[5/0 ௮/25 த. அயன். 

அயன்சமா ௮௪0-௪௮2 பெ.(ஈ.) அரசால் 
குறிக்கப்பட்ட மொத்தவரி; உ௱௦பார் ௦7 
9௦௨௭॥௭௱௨ர ோவா் ௦ (லார். 

/0. ௮4 ௨22 த. அயண்சமா.] 

அயன்சமாபந்தி ஆ௪ற-௪2௱2௦௮7௮1 பெ.(ஈ.) 
ஆண்டு நிலவரித் தீர்மானம்: உ௱௱ப௮| 
5எூ௭ ௭ ௦7 180 7வூவாப௨. 

[0ீ. அர எ௱சம்ளாள் 2 க.அபன்சமாபந்தி] 

அயனப்பிறப்பு ௮,/௮7௪-௦-௦.0௮00 ப, பெ.(ஈ.) 
கதிரவனின் வடதிசை, தென்திசைச் 
செலவுகளின் தொடக்கம்; 6௦௱௱௱௦ா/ 
௦ (6 5பா'5 ஈரப் 6 50பர்ரிலா0 
0பா56, (ரா ௦7 (16 5பா'9 வர்ர 
27204/77 0 1௪0௮7௮. 

/ஆயனம் - பிறப்பு] 

[5/:4.௮/௮7௮2த. அயனம்] 

பிற பிறப்பு. 

அயனம் ௪,௪0௮, பெ.(ஈ.) 1. வழி (பிங்); 1௦90, 
811), 0௦பா5உ. ௮௨. நிலநடுக்கோட்டிற்கு 
வடக்கிலாவது தெற்கிலாவது ஞாயிறு செல்லும் 
காலம்; 116 ௦7 16 6பா'6 ஈமக் ௦ 
5௦/80 00பர56. 5. அரையாண்டு (சூடா.); 
“௮1. 4, வடவழி, தென்வழிச் செல்லும் 

அயிங்கிசை 

கதிரவன் காலம் (உத்தராயண தட்சிணாயன 

பிரவேச காலம்) (வேதாரணி. தோற்றச். 82); 

50151//௮! நார், உர் ரா அள 62224௮77 

0 /77222/2/77. 

த.வ. செலவு. 

[5/0 ௮௮72 2 த. அயனம் / 

அயனமண்டலம் ௪)/௪௪-71272௮/77, பெ.(£.) 
நிலநடுக் கோட்டிற்கு வடக்கும் தெற்குமுள்ள 

கதிரவன் செல்லும் பாதை; 176 601101/௦. 

[அயணர்ற்) 4 மண்டலம்] 

[5/7 ௮:௮௮ த. அயனம்).] 

மண்டு 2 மண்டலம். 

அயனாள் ஆ2௯௭4/ பெ.(.) 1. நான்முகனின் 

நாள்; 3 லே ௦4 2௪41௭7. 2. நான்முகனின் 

வாணாள்; 806 ௦7 ௮1௮. 

[அயன் * நாள்] 

[5/7. ௮22 த. அபன்.] 

அயாசகம் சரசா, பெ.(॥.) கேளாது 
கிடைக்கும் இரவல்: பா50110116௦ ௮1௱5. 
'ஆய்ந்தாரக் கயாசகமுமாம் "௪௪. பொது: 
2577) 

[5/7 ௪2௦௮4௪ - ௧, அயாசகப்] 

அயாசிதபிச்சை ௪-,25/2௪-௦/2௦௮] பெ. (ஈ.) 
இருந்தவிடத்திலேயே வரும் உணவை 
வாங்கியுண்ணும் இரவல் (சைவச. பொது. 405); 
1000 ௦61510௨0 பர5௦பருர் மநு 5எரர்நு றான, 
க்்வளி்ள 128௦ 1 806 ॥௦ா (6 ஒரு 
211௦1 1௦ ௦1௮ 1. 

[5/5 ௪-2 *ம/0752:த. யாகித .ிச்சை.] 

அயிக்கவாதசைவம் ௮2-:22௪-2௮-7, 
பெ.(1.) சிவனிய மதப் பிரிவுகளுலொன்று (சி. 
போ. பா. அவை. பக். 22): ௮ 5௮ 56௦, 

அயிங்கிசை ஆ்ர்ர/2௮ பெ.(॥.) துன்புறுத்தாமை: 
90518ா1௦ 1௦ 0௦10 பரு, 8. 1௦ 
(று. 'அமிங்கிசை பொறையே மெய்ம்மை" 
(சவத. சிவகுரம. 3) 

[5/4. ௪77௪௪5 த. ஆயிங்கிசை, / 



அயிச சுரியம் 
201 

அயிச்சுரியம் 227, பெ.(.) செல்வம்; 

௮1. 

[5ம் ௮2/0௮ 2த.அயிச்சுரியம் / 

அயிஞ்சை ஆன பெ.(ஈ.) துன்புறுத்தாமை; 

20511௦ *ர௦ 0010 ரார்பரு, ற. 1௦0 

பியா. ?அரித்சையே பரமதன்மம் "(ர போத. 
72. 4) 

[5/0 ௪22 2 த.அமிஞ்சை..] 

அயிதம் ௮0௪7, பெ.(1.) தீங்கு; ஈவா. “இந்த 
மாணியத்துக்கு ஆயித.ம் புண் றின வசம்” 

(தெ.க.தநோ.7 பக. 734). 

[5/0 ௪/௪ 2 த.அாரிதம்] 

அயிந்தா ௬௪ பெ.எ. (80[.) அடுத்து வருகிற; 
லர், கபாட. அத்தா பசலி (௨.௮ 

[0. 2-/702 5: த.வரிந்தா:] 

அயிந்திரதிசை 707௪-275௮) பெ.(1.) கிழக்கு; 

16 6251 பெலன், 85 பா 15௦ பலா 

௦112. தந்திர திசைபின் "(சீகாகாத். ப 

கன்றை, 84). 

த.வ. கீழ்திசை. 

[இயந்திரம் - திசை] 
[5/6 ௮22 - த.அயிந்திர(0).] 

அயிம்சை 772௮ பெ.(.) அகிம்சை பார்க்க; 

566 ௮//775: 

[5/4 ௮7752 2 த.அயரிம்சை.] 

அயிமாசு ஆரராகதம, பெ.(॥.) தேர்வு, ஆய்வு; 

லாரி, 11506௦0௦. 

[ப ௧௮77215/7 2த.அயிபாக..] 

அயிராணி ஆசு பெ.(॥.) 1. அயிராவணனின் 

துணைவி அயிராவணி; ௦௦15௦4 ௦1 

4722௮0. 2. இந்திரனின் துணைவி (நாலடி, 

381); /ள்சர |ாரொக05 ௦௦15௦1. 

3. மலைமகள் (திவா.); [2 8//20. 

[5/4 ௮௪/௮ா/ 2 த.அயிராணரி!]] 

ச2அயிராவணம் ௮2௦௮7௪/77,  பெ.([.) 

அயிராவதம் பார்க்க; 599 7)/20/20242/77. 

[5/4 லூர்2௪௦௪ த.அமிராவணம்.] 

அயோக்கியன் 

அயிராவதம் 21/2022/77,  பெ.(ஈ.) 

இந்திரனின் ஊர்தி என்று சொல்லப்படும் 

ஐராவதம் என்னும் யானை; |ஈபிக'5 

௮௮. 

த.வ. தேவர்கோன்யானை. 

[5/1 ௮20௪0௪ த. ஆயிரும்] 

அயிராவதன் ௬22227, பெ.(.) அயிராவதம் 
என்னும் யானையை ஊர்தியாகக் 

கொண்டவன், இந்திரன்; //72172. 

த.வ. தேவர்கோன். 

[5/2 ௮2/2௦: த.அயிராவதன்.] 

அயில்வார் 2; பெ.(ா.) முதல் வரித் 
திட்டத்திற்குப் பின் வரியிடப்பட்ட நிலங்கள் 

(0.50. பி... 28); 1௧௭05 85565560 

5ப05௦௨0பார 1௦ 116 151 உணர் மு (6 

டீப். 

[ப அடச் 2: த. அயில்வாரர்.] 

அயுத்தம் ஆபச, பெ.(॥.) தகுதியின்மை; 
பாரி 255, 110௦0ரபாநு:. 'அயுகுத மெனுரு் 

சுரிகை யொருபால் விக்கி (பீரபோத. 2: 77], 

த.வ. பொருந்தாமை. 

[58 ௪-ப/ 2 க.அயுக்தம்./ 

அயுதம் ௮0227, பெ.([.) பத்தாயிரம் (இரகு. 

திருவவ. 1); 1௨ 1௦ப580. 

[5/0 ௮ப 2 த.யுதம்/ 

அயோக்கியதை ௪-2//0/௪2௮) பெ.(॥.) 

தீயொழுக்கம்; ௦30 ௦௦10௦4, 5015. 

[5/6 ௪-)20):2-(2 2 ஐ. அபயோக்கியதை.] 

அயோக்கியம் ௪-26::௮, பெ.(॥.) தகாதது; 

[9௮1 வறர 15 பாகபர்கடி6, ராடா௦0 ௭. 

த.வ. ஒழுக்கமின்மை. 

[5/4 ௪-0 2: த. அபோக்கியம்./ 

அயோக்கியன் 2௦//0/27,  பெ.(ஈ.) 

1. நம்புதற்கேலா நடத்தையன்; பாரா!।/௮1௦ 

5௦; 2. ஒழுக்கமற்றவன்; 0151101851. 

[59/4 ௪௦/22 த. அயோக்கியன்.] 



அயோகவன் 

அயோகவன் ௪-727௪2௦2, பெ.(ஈ.) நான்காம் 

வருணத்தா (சூத்திர)னுக்கும் வணிக 
(வைசிய)ப் பெண்ணுக்கும் பிறந்தவன் (சைவச. 

பொது. 467, உரை); 50 048 52 ஈனா ௮0 
னஷ்ச புலா. 

[57 2-/0920/2 25 த. அபயோகவன்.] 

அயோத்தி ௬௦44 பெ.(ா.) கோசலர்களின் 

தலைநகர் (கம்பரா. கையடை. 7); பரா ௦711௦ 

ரவ ௦71௨1000௦0 ௦7 (622௪. 

[$/6். ௮/0017)/22 த. அயோத்தி] 

அயோனிசன் ௯2/2௪, பெ.(.) பிறப்புறுப்பு 
வழியாய் பிறவாதவன்; ௦06 ஈ௦ 6௦ 11௦௱ 1௦ 

௦ம். 

[ர் சாப் 2 த. அயோனிசன்.] 

அர்க்கம் ௮௪), பெ.(ஈ.) எருக்கு (மலை.); 
௮௦௮. 

[5/7 ௭/2 த. அர்க்கம்] 

அர்க்கன் ௮2, பெ.(ஈ.) கதிரவன்: 1௦ 5பா. 

[5/6 ௪42 : த. அர்க்கம்] 

அரக்காதிபதி 220௪01 பெ.(ஈ.) (வானியல்) 
பொருள் முதல்வன் (திரவியாதிபதி); 16 வாள் 
63100 0௫ 1௦௨5. 

[5/4். ௮:9௪7௪பசர்2 ௬. அர்க்காதிபுதி] 

அர்க்காதிபன் ௮/7/42010௪0, பெ.(.) 
அர்க்காதிபதி பார்க்க; 566 ௮/2210௪ெ 

[அர்ச்காதிபுதி 5 அரக்காதிபன்.] 

அர்க்கார் ௮/2) பெ.(ஈ.) 
655608. 

தூதன்; 

[0. ௮௪ 5 த. அர்க்கார் / 

அர்க்கியம் சார்சா, பெ.(ஈ.) தேவர்களுக்கும், 
விருந்தினர்களுக்கும் நீரால் செய்யும் 
வரவேற்பு; 48 ௦112௨0 “9 ாவாரிவிு 1௦ 
9005 810 0ப6516. மந்திரத்தினாே 
த ளராக்கிபங் கொடுத்து (சேது சேது ல; 50) 

த.வ. நீரோம்பல். 

[5/7 சழற்௪ 5 ௬. அர்க்கியம்] 

அர்ச்சி 

அர்ச்சகன் ௮62292, பெ.(॥.) கோயிலில் 

வழிபாடு நடத்துபவன்; 18ா10।6 01650. 

த.வ. பூசகன், பூசாரி. 

[5/1 ௮௮௪ 5 த. அாச்சகர்.] 

அர்ச்சனாபாகம் ௮00272-029௮/77, பெ.(॥.) 
அர்ச்சனாபோகம் பார்க்க; 566 ௮/2227௮- 

02/77. 

[அர்ச்சனா 4 பாகம்.] 

[5/ம். ௮௦௮௪2 த. அரிச்சனா.] 

அர்ச்சனாபோகம் ௮:2௦௮72-229௮/, பெ.(ஈ.) 
கோயிற்பூசகனுக்கு விடப்பட்ட இறையிலி நிலம் 

(114.5. 5. 176); 1லா6 ௦ 119௦ 1உாபா 

ட€$101ங60 ௦ 16 றா/6518. 

[அர்ச்சனா--போகம், ] 

[5/1.௮:0௮722த. அர்ச்சனா..] 

அர்ச்சனை ௮2௦௭ பெ.(ஈ.) வழிபாடு; 
ங்கற. “செவ்வி தாச்சனை செய்தனர் 

(குந்த; திருபி. 723) 
த.வ. பூசை... 

[5/4 மனச 2 த. அர்ச்சனை] 

அர்ச்சாவதாரம் ௮022/௪23௪, பெ.(ஈ.) 
திருமால் நிலைகளுளொன்று (அஷ்டாதச. 
தத்வத். 3,60); ஈ௮/!7661211௦ ௦4 7 ப7௮/ 25 
19015 8௭0 ௦106 5801௨0 ஷாாடு௦15 ப்ரட் ௮௪ 
10060 ஈ 1௨065 வாம் 1௦05௨5. ௦0௨ 
௦11/6 ரபா அ ரி௪/ 

[5/4 ௮2 4௪ /2-/2722.த. தாச்சாவதாரம்.] 

அர்ச்சாவிக்கிரகம் ௮ம22-பரர௪ஏ௮, 
பெ.(॥.) பூசைத் திருமேனி: 19௦1 1௦ 0௪ 
ி௦ா5/0060. "சடகோபனை ழூர்ச்சா 
21/2ரகமாகப்.பரதிஷ்டம் த்து 'கோிலொ. 7) 

த..வ. கடவுட்சிலை. 

[5/:.௮௦2-பட்ரா2/௪த. அாச்சாவிக்கிரகம் / 
அரச்சி ௮௦4/ பெ.(ஈ.) விண்ணப்பம்; ௦141014] 

[806858121௦ 09௭௮ 1ஈ சார்பா 1௦ ௮ 
5ப6-010178716 1௦ ௮ 5பழவா/ம ௮ 11/௦1. 

த.வ. வேண்டுகோள். 
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[. ௮2/2 த. ஸர்ச்சி] 

அர்ச்சி-த்தல் அமர், 4 செ.குன்றாவி (ம.ர.) 
வழிபடுதல்; 1௦ ௩௦5/0. “இச்சி ரிந்நா 

கலரில் ((சையச, பொது; 565), 

த.வ.பூசைசெய்தல். 

5/7. ௮1௦0-2 த. அரச்சி-] 

அர்ச்சிதன் 27/02/0220) பெ. (ஈ.) 
வழிபடப்படுவோன்; 0116 16/0௦ 15 1௦18101060. 

ஆதிநாத னபராக வாச்சிதன் (தேவா; 784. 77 

த.வ. வழிபடத்தக்கோன். 

75/0 ௮ம் 2 த. அச்சிற்] 

அர்ச்சியசிட்டர் அம2ட௪-0//௪7 பெ.(॥.) 
தூயகத் துறவியர் (கிறித்.); 68௭0௦11560 58/15. 

[5/5 ௪ம்௪45522:த. அரச்சியசிட்டா:] 

அர்ச்சிராதிமார்க்கம் ௮7ம௦0-.204774/444/77, 
பெ.(ஈ.) துறக்கத்திற்குச் செல்வோரை முதலிற் 

கண்டு வரவேற்று வழி நடத்தும் 

சிறுதெய்வங்களைக் கடந்து துறக்கத்துக்குச் 

செல்லும் வழி; ஸு 1௦ 16 5பறா6௱6 ௨௨8 

வாள் 15௦0 டு 1௦ 16 கோஷா 

(வ ௦4 போண்ற) வார் ஈர் 6 

௮5 1௦ 9885 நே &௭௦௦15 வா ௦472 0௮14௪5. 

[52ர். ௮ம5/-சம்//77210௮2த. அர்ச்சிராதி 

பாரிக்கும்] 

அர்ச்சிசு ௪௪2௦/20, பெ.(ஈ.) துறக்கத்திற்குச் 

செல்வோரை முதலிற்கண்டு வரவேற்று வழி 

நடத்துந் தெய்வம் (அஷ்டாதச. அர்ச்சி); ஈா6 

௦110 வெரும் ரிகா உல 1௦ 0௦ 

5பறாஉ௱உ வல, வற்௦ 16805 00 1௦ 118 

ஈலர், வா் யர்௦ நாஜ51025 01/2 (9/1. 

[6ம் ௮62 த. அர்ச்சிச..] 

அர்ச்சுனன் ௪௦2020, பெ.(॥.) அருச்சுனன் 

பார்க்க: 526 ௪/0/220//7247. 

அர்ச்சை மம பெ.(॥.) தெய்வவுரு 

(வணங்கப்படும் சிலை); 10௦, 95 ர் 0060. 

த.வ. இறையுரு. 

[5/1 ௮௦௪ 2 த. அர்ச்சை..] 

அர்த்தசந்திரக்குறி 

அர்சாரோகம் ௮/82-1243/77, பெ.(॥.) 

மலவாயிலில் தசை வளர்ந்து துன்புறுத்தும் 
மூல நோய்; 8 015688 கர/௦ 91465 156 1௦ 
2 90044 ௦ ந! ரி 5 ௦௫/8 

21 6 81ப5 (௦ 85 0125. 

[5/4 ௮02-002 க..அாசாரோகம்,/ 

அர்சி ௪/4 பெ.(॥.) விண்ணப்பம்; ௦11101௮! 
[௦2௦520 சாவு பார்பரா 8 
ஒப0-௦101௮16 1௦ 8 5பறவா/10, 8 0எ(/௦ஈ. 

த.வ. வேண்டுகோள். 

[ப. ௮2/2 த. அரசி] 

அர்சிதாத்து 2242200ப, பெ.(॥.) எழுத்து 
மூலமான விண்ணப்பம்; 'கார161 நல1/௦ஈ. 

[ப. ௮2/40257 5 த. ாசிதாத்துப] 

அர்சிதார் ௮௦௪௪7 பெ.(॥.) வேண்டுகோள் 

(விண்ணப்பம்) செய்வோன்; 261110, 

ஊஊ ௦வ/(81. 

/(ீ. ௮2227 2 த. அசித். 

அர்சிதாவா ௮5/42, பெ.(.) முறையீட்டு 
(பிராது) வேண்டுகோள் (விண்ணப்பம்) (இக். 

வ): ஐ6(((40 ௦7 ௦௱ரிவாார, நிவ்ர், ராக! 

௦௨0110 1 8 5பர். 

/பீ. ௮2/22 த. அாசிதாலமா.] 

அர்சோரோகம் ௮/52-7027௮, பெ.(॥.) 

மூலநோய் (சு.வை.ர.); 01165. 

[8/0 ௮752517072 2 த. அர்சோரோகம்./ 

அர்த்தக்கிரகணம் ௮///௪-/6௪224௪ 
பெ.(ஈ.) பாதிக் கோள் மறைப்பு (பாதிக் 

கிரகணம்); 211 ௨0110856. 

த.வ. அரைமறைப்பு. 

[5/ம அரற்ற த. தாத்தக் கிரகணம்] 

அர்த்தகோளம் ௪-௦, பெ.(॥.) 
அரைக்கோளம்; ௨1/5௭. 

[நத்த(ம்) - கோசம். 

[5/7 ௮௩/7௮: த. அர்த்தம். 

அர்த்தசந்திரக்குறி ௮/5-2௮௭௮--4ய7 

பெ.(ஈ.) இன்பந் துய்க்குங்கால் பெண்களின் 

மார்பு போன்ற பாகங்களில் ஆண்களின் 

உகிர்(நகங்)கள்பட்டு அரைநிலவு (அர்த்த 

சந்திர) வடிவில் உண்டாக்கப் பெறும் 

உகிர்(நக)க்குறி; 58! |பாலா [றாறா65510 ௦7 

(2198-௮! 1/௮ டூ ௨௭௮6 ௦ 1௨7௨௮ 



அர்த்தசந்திரகபாடம் மத்து 

௦6951 610. 94 5 | ார்2ா௦௦பா56 10 116 

பா0௦56 01 ஐ 0 50௮! 026810 85 (210 

௦ ॥ஈ (6 8௦1/6 501800௦6 ௦7 000௮ 

யா். 

/[அர்த்தசத்திர(ம்) 4 குறி] 
[5/5.௮/017௪- 101225. அரத்தசற்கிரன்-* குறி] 

அர்த்தசந்திரகபாடம் ௮/112-2470/2- 
/சம202/77, பெ. (1.) நெஞ்சத்தில் பெரிய, சிறிய 
அரத்தக்குழாய்களில் அதன் வாய்ப் 
பகுதிகளைக் காக்க வேண்டி அவை 
ஒவ்வொன்றிற்கும் அமைந்துள்ள கதவு 
போன்ற மூன்று பிறை வடிவ தசை: 196 (676௦ 
5ஊ௭॥/-1பால 0ப50/0 ௮/5 ஸ்ர பகா 106 
618068 169010 1௦ 116 ௮8013 ௨௮௦ (06 
பாரு வாரு. 

[54*. ௮072-027012-/20412த. அர்க்க 
சுந்திரகபாடம். / 

அர்த்தசந்திரப்பிரயோகம் ௮/112-2௮70112-0- 
0/72)/042/77, பெ.(ஈ.) கழுத்திற் 
கைகொடுத்துத் தள்ளுகை; றப ௦0௨ டு 
(6 ௨௦% ஏரி ட ௦0௨ ௬௨0 ப1 1 (56 
57826 ௦1 3 0650. 

[5$ர். ௮10172 பலா 4 2/2)/294/7125. 
அர்த்சசந்திரப்பிரபோகம்.] 

அரத்தசந்திரபாணம் /112-07012-,0.2/74/77, 
பெ.(ஈ.) பிறை வடிவான அம்பு: ஐய மார் 
216508114 - 818260 630. 

[51. ௮102-4 02724 22122. அர்த்த 
சந்திர.பாணைம். ] 

ஹோ வ 
ன கை 55%] 

அர்த்தசாமபூசை 

அர்த்தசந்திரம் ௫1/2-27, பெ.(ஈ.) 
1. படைவகுப்புவகையுளொன்று; ஈர 

சொாஷு6ெொி ரா ர்ச் ௦1 5 016508. 

'அரத்தசந்திரம்போர் வியக.ம் வகுத்தான் 

(பாரத. மூன்றாம் போர் 2). 2. திருவாசியின் 

மேல் வளைவு (தெ.க.தொ.॥.பக்.143); ௦12508 

௭௦ ௦0 8 (001. 

[5/7 ௮017௪0௮701. அர்த்தசற்திரபம்.] 

அர்த்தசந்திரன்' ௮௪-2௮727௪0, பெ.(.) 
1. எட்டாம் நாள் நிலவு; 1211-௦௦ 025081. 
2. உகி£ (நக)க்குறி (கொக்கோ. 5, 58 உரை); 

5601-00ப1௮ா 1௱றா655101 ௦7 (6 ரானா ஈ௮]ி. 

3. ஒருவகை நெற்றிக் குறி; 110பா6 ௦7 02508 
0௮1160 ௦ஈ (6 101916230. 

[5/1. ௮/0172-0௮7125த. அர்த்தசற்திரன்.] 

அர்த்தசந்திரன்” ௮௮-2௮௦2, பெ.(ஈ.) 
1. பதினாறு (சோடச) கலையு ளொன்று (செந். 
26) 248); ௨உ௱௱(/௦ ௦6 ர (06 ௦௦ஞஷ/, ௦00௦ 
௦1 50255௪-/-9 2. திருவாசியின் ஒரு பகுதி 
(தெ.க.தொ..॥, 203): 8 னர ௦716 ச7பதில்! 

[5/2 ௮/0/:2-40௮70125த.. அர்த்தசந்திரன்.] 

அர்த்தசம்வாதம் ௮௪2௮77022௪. பெ.(1.) 
இறைக்கொள்கையின் உள்ளது இல்லது 
ஆகிய இரு கொள்கை, (அஸ்திநாஸ்திவாதம்) 
(சி.சி.அளவை, 1, சிவாக்.); ( ரி.) 0௦04 
க் ஸி 6௦1 ஓரா ௨ ர௦1- 
6(518006. 

[5/0.௮/072-42௮/77 2௦௪2 க.அரத்தசம் வாதும்.] 

அரத்தசாத்திரம் /112-22147/77, பெ.(॥.) 
கெளடில்யர் எழுதிய அரசியல் நூல்: ஐ௦(10௮] 
8௦0௦௫, ௦1140௮! 508706. 3௮ 6௦௦14 கார 
௦ூ 00வ0ட/2. 

த.வ. பொருள் நூல். 

[5/1 ௮01224222௧. ஆர்த்தசாத்திரம். ] 
அர்த்தசாமபூசை /7/2-24/772-,0-072) பெ. 

(1.) கோயிலின் நள்ளிரவுப் பூசை; ஈர்பொர்ளொ 
58110 (ஈ 16 *$ளாற!6. 



அர்த்தசாமம் 

[அரத்த - சாமம் 4 பசை] 

[$44. ௮0792. அர்த்த] 

யாமம்? சாமம் 2&6./8௱வ. பூசு பூசை 2814. 

0/௮. 

அர்த்தசாமம் ௮/712-22/77௮/77, பெ.([.) நள்ளிரவு, 
நடு இரவு; ஈரம். 

/.தாத்த(ம்) - சாமம்] 

[5/0 ௮௦1922 த. அர்த்த(ம்)./ 

யாமம்? சாமம். 

அர்த்ததா்சி ௪1/2/௮75/ பெ.(.) புத்தருள் ஒருவர் 
(மணிமே. பக். 369); 9 $ப00௮. 

அர்த்ததாயம் ௮422-௮7, பெ.(1.) பிறங்கடை 
(வாரிசு) உரிமையில் பெறும் பங்குப் பொருள்; 

ா௦றவா(ு/ ௦001210௦௨0 865 ௨ 8ரலாஉ ॥ 

ஈரி ஊாார்வா06. “இவ்வராருடன். ஒரு 

அர்த்ததாய ப்ராப்தி உடையேனால்லேன் "(கிவ் 

பெறியாழ். 2: 12) பிபா; பகு. 5.27] 

[அர்த்த()-தாயம்.] 
[5/4 ௮ம1/௪த. அர்த்தம் / 

த. ஆயம்: 514. தாயம். 

அர்த்தநாசம் ௮/1/9-/722௮/77, பெ.(॥.) 

பொருட்கேடு; |085 ௦1 1/௮. 

[5/6 ௮௪: த. அரத்த(00./ 

த. நசி 5 5ல். ஈ35௨. 

அர்த்தநாரி அ 

௪-7 பெ.(.) மணிக்குற்ற வகை; ரிய 1 ௭ பம்). 

[5ம் ௮ம்சாஅர் த. அர்த்ததார? ]/ 

அர்த்தநாரீசன் அரச) பெ.(॥.) 

அர்த்தநாரீ சுவரன் பார்க்க; 8566 ௮/1/௪- 

[727502 

அர்த்தநாரீசுவரன் அர்ச7272ப12121) 

பெ.(ஈ.) பாதியுடம்பு பெண் வடிவான சிவன் 

(மச்சபு. புராண. 22); 1௱ ௦1 5ஙகா, லர் 

[1௱வ/6 வா ஈ௮ர றல. 

த.வ. மாதொருபாகன். 

[5ம் ௮ய்ச * ரன * /அ/௮/௮2த.அாத்த 

நாரீசுவரன்.] 

295 அர்த்தபாதம் 

அர்த்தப்படுத்து-தல் ௮20௦௪00//0- 5 

செ.குன்றாவி.(.1.) பொருள் கொள்ளுதல்; 

ராடாக (1 ௦06'8 ௦8 எஸ). அவா 

உண்சோடு பேசாததற்கு உள் மரல் சினம் 

சன்று அரத்தப்படுத்தத் மக௦/ இல்றல. 

(௨..2/2 

[ரத்தம் - படுத்து-.] 
[5/0 ௮௮2 த. அத்தம்] 

அர்த்தப்பிசகு ௮/௪-0-0/2௪2, பெ.(॥.) 

பொருட்பிழை; ௱ா/5000517ப01௦0, ௦9 

56௭056. 

[அர்த்தம் - பிசகு... 
[5/0 ௮07௪2 த. அாத்த(ம்)./ 

அர்த்தப்புரட்டு ௪71/2-0-2ப2//0, பெ.(॥.) 

அர்த்தப்பிசகு (பாண்டி.) பார்க்க: 566 2/772- 

20/04 

[அரத்த(0/-புரட்டு. 
[5/ம ௮22. அத்தம் / 

அர்த்தபக்குவம் ௮71௪-0௮44), பெ.(ஈ.) 

தேவையான பக்குவத்தில் பாதி (பாதி 

பழுத்தது); 1௮11-7060 ௦௦0014௦. 

[அாத்த(்)-பக்குவம்.] 
[5/0 ௮07௮5. அர்த்தம்] 

அர்த்தபஞ்சகம் ௮12-0௮/9௪9௮/7, பெ. (॥.) 

மாலியத்தின் ஐம்பெரும் உண்மைகள்; 114/6 

ஈபர்ர5 ௦4 1/5772175777. 

[59/௮௪ * ,0௮70௮/௪:த. அாத்தபஞ்சகம்.] 

ஐம்பெரும் உண்மைகளாவன : 

1. ஸ்வஸ்வரூபம், 2. பரஸ்வரூபம், 

3. புருஷார்த்த ஸ்வரூபம், 4. உபாயஸ்வரூபம், 

5. விரோதிஸ்வரூபம். 

அர்த்தபரியங்கம் ௮772-2 ௮-ந்௪9௮-7, பெ.(.) 

ஒர் ஓக நிலை; 8 81/௦ ப/8ா 601410 

0௦51பா௫ றா௮04560 ॥॥ 60141௦ 013008. 

[8/4௮014௮1,0௪்௮ர்(சத. அர்த்தபரியங்கம்/ 

அர்த்தபாதம் ௪///9-024௮ பெ.(ஈ.) ஒரு 

வகைச் செடி; 9 இலார், ரிகா பட ஈயா. 
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அர்த்தபாராவதம் சார௪-௦௮2௦௪௦97, பெ.(1.) 
1. ஒரு வகைப் புறா; 8 (0 ௦7 ற106௦. 

2. கவுதாரி; 8 ஐவாா்1006, 7௪2௦00 

அர்த்தபிரசாதனி ௮1/2-௦/௪2222௮/ பெ.(ஈ.) 
இமயத்தில் இருக்கும் ஒருவகை செடி; ௭ 
பாொ(760 ர்க பிகார் ப560 11 ஞூ6- 
0156886. 

அர்த்தபிருட்டகம் ௮:/2-2/ய///2ஏ௪7, பெ.(ா.) 
நாட்டிய.) கூத்தின் உறுப்பசைவு களுளொன்று 
(சுத்தா. சிலப். பக். 81); 5 ௱௦0௨ ௦7 
92510 ப/1௦. 

[541.௮0/74-2,5 07௮22. நாத்த மிரட்டும்] 

அர்த்தபுட்டி ௮/௪-௦004) பெ.(ஈ.) பொருட் 
பொலிவு; 51/91/7011 1ப!1 1௨56. ௦60௮ 
59/1410814௦ஈ ॥ஈ 5066௦, வார ௦ ௮0155. 

த.வ. பொருட்பொலிவு. 

[5/6 ௮ப௪-2ப//5 த. அர்த்தபுட்டி/ 

அர்த்தபுட்பி ௮72-2ப// பெ.(ஈ.) சிறு நாகப்பூ 
மரம்; 11௦7-4000 ௦71 ஷ!௦-௱ ௨5 ப 1௨௮. 

அர்த்தபேதம் ௭:2-228௪, பெ.(ஈ.) பொருள் 
வேறுபாடு; 014767௨௭௦௦ 18 பய 10 

[5/5 ௮07௮ 05022௧. அரத்தபேதம்.] 
அர்த்தபேதரோகம் 2/1/2-,0202-7072/77, 

பெ.(1.) 1. ஒற்றைத் தலைவலி: €பாவி18 ௦ 
16908016 ௦0 0068-810௨ 674 1௦ 1௨௨0, 
1721/07௭/௪. 2. தலையின் ஒரு பக்கத்தில் 
குத்தல் வலி கண்டு தொல்லை செய்து 15 நாள் 
அல்லது மாதத்திற்கொரு முறை அதிகமாகி 
அதன்பின்தானே குணமடைவ தாயுமிருக்கும் 
நோய்; 8 ஈ6பாவ/916 0159856 64 195 1880 [ஈ 
வர்க ங் 8௦ 600ப0910 ஐவ ௦4 3 
066௦0 ஈச%பாச 15 1211௦ 90௮ விர ௦7 76 
வாபா. 

அர்த்தம்" அசர, பெ.(ஈ.) *. சொற்பொருள்: 
60. 2. பொருட்டு என்னும் பொருளில் 
வரும் வட சொல்; 1851 ஈட ௦4 9ம். 
ணேட்பபட் கிவ ஷூ (6 56056 ர 
16 04(., 851௬ ஜீவனார்த்தம். 

அரத்தமூலம் 

[5/5 ௮௮2. அர்த்தம்] 

அர்த்தம்” ௪4277, பெ.(£.) பாதி; லர. 

த.வ. பகுதி, அரை. 
[5/5. ௮70172. அர்த்தப்] 

அர்த்தம்பண்ணு-தல் ௮4௮7-2௮ப-, 5 
செ.குன்றாவி.(1:1.) பொருள் கொள்ளுதல்; (௦ 
பா, ார்ாழாள். 

[அர்த்தம் - பண்ணு] 
[5/6 அரிச: த. அர்த்தம்] 

அர்த்தமண்டபம் ௪1௪-772௭௪0௮௭, பெ.(ஈ.) 
கருவறையைச் சார்ந்த மண்டபம்; 19௮1| 
ராவ வு 1 ரர் ௦1 1௨ ராணா ௦51 
$6 ர ௨1௨6. 

/ஆரத்தம் * மண்டபம்] 

[5/4 ௮௪2 த. அர்த்தம்] 

அர்த்தமாகதி சா்சாசரசர் பெ.(ஈ.) பிராகிருத 
மொழி வகை (சி.சி.பாயி. 2, மறைஞா.); ௮ 
58114௦ 41௮16௦. 

[5/0். 270/7௪-7727௪01/-த. அரத்தமாகதி] 
அர்த்தமாகு-தல் அர்ச௱சரப-. 5 ௪. 

குன்றாவி.(.1.) 1. பொருள்படுதல்; 1௦ ௮/5 
5856, ரா. அவர் விடை சொல்லவில்லை 
என்பதால் அவா் ஐப்புச் சொண்டார் 
ஏறு அர்த்த மாகாது? 2. புரிதல்: (௦ 
பாவா. தீங்கர் சொன்னது எனக்கு 
அரசக்கமாகவில்லை” 

[அர்த்தம் - அகு-] 
[5ம் ௮௪5 . அர்த்தம் / 

ட த. ஆகு-, (து.வி.) 

அரத்தமானியம் ௮/ 12-71, பெ. 7.) 
பாதிப்பகுதி இறையிலியாக விடப்பட்ட நிலம்; 
180 வர்ர ஐஷு ரல் 2556850ார். 

[அரத்த(ம்) - மாணியம் ப் 
[5/1 ௮௦௪ த. அ௮ரத்த(ம்)] 

அர்த்தமூலம் ௮/7 0/7) பெ.(ஈ.) குருகு 
(மூலம்) நாண்மீனின் முதலிரண்டு நாழிகை 
(சோதிட. சிந். 56): (6 11 1/௦ 7௪1142௦௦07 
1௦1௫-௨0 ஈர்பர்ஷ 1 7772-7௮௪௪. 

[அரத்த(ம்) - தூலம்] 
[5/5 ௮௦25 த. அர்த்த(ம்)] 



அர்த்தரதம் 

அர்த்தரதம் ௮//2-௪2௮7, பெ.(॥.) தேர் 
நான்கனுள் ஒன்று (ஸ்ரீபத்ம. தென்றல்விடு. 67, 

உரை); 8 01855 07 08/01, ௦06 ௦7 1௦பா 

1௮0௮. 

[5/1 ௮ம/7௪-/207௪ 2 த. அரத்தரதம்] 

அர்த்தரதன் ௮///௪-7௪020, பெ.(1.) போர் புரிந்து 

பின்னடையுந் தேர்வீரன் (பாரத. அணிவ. 3); 

ஙீலார்ா ௦ 11015 ரா௦ 15 ௦கா வா் 

ளின் வாடாபாக லவஷு/ ெ6கம60, 06 ௦1 

1௦ பா 75-72. 

[5ம் ௮௦1௪-/௮17௪2 த. அரத்தரதன்.] 

அர்த்தராத்திரி ௮/7/௪-721447 பெ.(.) நள்ளிரவு; 

ஈர்றாள்ம். 

[5/4 அப்௪7/சர்டத. நாத்தராதீதிரி] 

அர்த்தராத்திரிசுரம் ௮/2 ச-2ப/2 

பெ.(ஈ.) நடு இரவிலுண்டாகுங் காய்ச்சல்; ௮ 

௮11௮01: 071123 பெரா ஈரம் ॥௦ப5. 

[அர்த்த -ராத்திரி--சுரம்.] 

[5/2 சனாபிர்சர/எர்ம் த. அரத்தராத்திரி/] 

சுள்சுர2சுரம். 

அர்த்தவாதம்  ௮/15-0/22௮4) பெ.(ஈ.) 

நெறிவிலக்கங்களை வற்புறுத்தும் தொடா் 

(சிவசம.35); ௦ண௱வா௦1௦ஙு ௦ 

௦௦21௦௫ நல்க ஊாற்ஷ2ா0 ய 

கிஷ ௦7 வசம் 15 ார௦60் ௦ 176 

பாரதம் ாடக5 ௦4 வசம் 15 நாள் [6((60. 

2. புகழ்ச்சி; ௮5௫, 6ப1௦9/பா. இவ்விசயத்தில் 

ரத்தஉவாத மில்லை (ஈடு. 3.9:22. 

[5ம் ௮௪ 2222. தாத்தவாதம்.] 

அர்த்தவிருத்தை ௮/௪-ரரய// பெ.(ஈ.) நடு 

அகவை; 10016 ௨060. 

[5/௩ ௮07௪470172. அர்த்தவிருத்தை.] 

அர்த்தவேதம் அரி/2-ம2௦௮7,  பெ.(ஈ.) 

பொருணூல் (வேதா. சூ. 3, உரை); ற௦1111/0௮! 

50121606, 0௦/௦௮! 6௦௦) 006 ௦41 1௦பா 

(/02-0202/77. 

[5/0 அச * (209-த. அர்த்த வேதம்] 

அர்த்தாங்கி 

அர்த்தாங்கத்திமிர் ௧17/2/7௪2-/-8//77/ பெ.(॥.) 
1. உடம்பினொரு பக்கத்தில் உணர்ச்சியின்மை; 

9058௭௦௦௨ ௦1 8851011/%/ 1௦ நவா ௦ 

௦6 8106 ௦7 16 ௦0௦௫, /7௨1/-௮௮/925/௪. 

2.உடம் பின் ஏதா வெ தரு 

பாதியிலுணர்ச்சியின் மை; 1085 ௦1 8915204௦ 1 

னா ஈலிர் ௦7 66 0௦௫, //2ஊர்௮ாஃ502௮/௮. 

[.அாதத.ம்- ஆ. ங்கம்-தி.சிர்/ 

[5/6 ௮1027௮1922 த. அரத்தாங்கம்.] 

அர்த்தாங்கம் அர்ச்சா, பெ. (ா.) 

1. அர்த்தாங்கவாதம் பார்க்க; 566 ௮/7/2/192- 

,/222/77. 2. பாதி உடம்பு; ௦16 வ] ௦4௦ 6௦நே: 

[5/1 ௮௪௮142 த. அரத்தாங்கம்/ 

அர்த்தாங்கவலி ௪7//௮/122-௪7 பெ.(॥.) 

1. உடம்பினொருபக்கத்து வலி; 8॥ ௦ ௦6 

5106 ௦712 0௦ஞ். 2. ஊதையினாலுடம்பிலொரு 

பக்கமுண்டாகும் குத்தல் வலி; 8 ஈ6பாவ1010 

21130 ௦0 ௦16 8106 ௦74 (6 00]. 

3. உடம்பினொரு பகுதியிற் காணுங் கால்கை 

வலிப்பு: 801/2 21120000 ௦06 ௮11 ௦1 1 

௦04 

[.தாத்தம்- அங்கம் - வலி] 

[5/1 ௮2௮1௮2 த. அர்த்தாங்க.] 

அர்த்தாங்கவாதம் 2/1/2/1922-1202777, பெ. (1. ) 

குருதியோட்டம் பாதி உடம்பிற் குறைவதனால் 

அப்பக்கத்துக் கை, கால் முதலிய உறுப்புகள் 

உதவாமற் போகும்படிச் செய்யும் வலிப்பு நோய்; 

டகொலிடி/5 ௦4 006 5106 04 06 6௦நூ பே ௦ 

உபரி ர் சாபி ௦ 5பழறநு ௦1 100௦0. 

த.வ. குருதிக்குறைவலிப்பு. 

[5/ம௮0727௮/1727 /,2017௮77-த.அர்த்த௱ங்கு ஈதும்/ 

அர்த்தாங்கவிசிவு ௮/12/1972-0-/500, பெ.(॥.) 

பக்க ஊதை (வாதம்) (தைலவ. தைல. 128); 

றஷடு515 ௦7 ஈவர் (6 6௦ 

[்தார்த்தாங்கம் - இசிவு] 

[9/7 ௮ாப்/ச௮]௪2 த. அர்த்தாங்கம், ர] 

அர்த்தாங்கி க்கிற! பெ.(1.) மனைவி; 1416. 

த.ம பராவு/டையாயா அர்த்தாங்கி 

இராமாதேனியார் ”(தெ.க.தோ. 4 99). 
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[5/4 பச: த. அர்த்தாங்கி ] 

அர்த்தாங்கீகாரம்' அரசனா, பெ.(.) 
பாதியுடன்பாடு (ஈடு. 4.1 1, ஜீய) லர் ௦௦58. 

[$/. ௮07௪-4 ௮2/4௮ 2 த. அர்த்தாங்கி 

காரம். / 

அர்த்தாங்கீகாரம்” ௫௪/7௪/4௫௮7, பெ.(.) 

இரு திறத்தாருள் ஒரு திறத்தார் மட்டும் 
உடன்படுகை (ஈடு. 4. 1: 14, ஜீய); ௦௦581 ௦7 

௦16 ௦1 16 16/௦ 81/65 10 ௨௮0 800௦௦. 

[அரத்தாங்கீகாரம்' 2 அரத்தாங்கீகாரம்”] 

அர்த்தாந்தரநியாசம் அசா222-ற்:22௮, 
பெ.(1.) வேற்றுப் பொருள் வைப்பணி (அணியி. 
61); 10 பா6 01 5066௦0 வ ாஷ்டி 3 வரப லா 
28956 18 றாவார௨௦ 0 ரஎரீசாவா௦6 1௦ 9 
981818! [ப1॥், 0 8 0687௮] பர் ரு 

[2161606 1௦ 8 ௦8110ப1௮ா ௦956. 

[5/7 அிகாாசர]/25௪2 த. அர்த்தாந்தர 
நியாசம்] 

அரத்தாந்தரம்' ௮௪௦/௪, பெ.(ஈ.) 
தோல்வித்தானத்தொன்று (செந். 14, 13): ௮ 
061601 1 ௮0ப௱ார்க1௦ஈ. 

[5/5. ௪ாப்72௮71௮122 த. அர்த்தாந்தரம்.] 

அர்த்தாந்தரம்” அகார, பெ.(ஈ.) 
வேறுபொருள்; ௨௦10 ஈவா. 

அர்த்தாப்பு ௪2020, பெ.(॥.) உருளைக்கிழங்கு 
(பரதவ.): 00181௦. 

அர்த்தாபத்தி சா/2௦௪//பெ.(1.) ஒன்றைக் கூறி 
மற்றொன்றைக் குறிப்பிடாமலே 
விளங்கவைக்கும் ஒருமுறை; ((௦9.) 
955பா௱ாறப௦ா ௦4 5௦9 1௦ 8000 பா( 1 
॥ொ௦ி ரர வரர் 15 ௦11௨ 
பா௮௦௦௦பார்ஸ்।6. 

[5/4. ௮272-௦௪00 த. அரத்தாபுத்தி] 

அர்த்தாலங்காரம் அசி௪9அ௪௱, பெ.(ஈ.) 
பொருளணி; 19பா6 ௦4 5066௦1 [ஒய் 1௦ 16 
581156 000. 1௦ சப்தாலங்காரம். 

[540௮0௪ ௮/ாலத. அர்த்தாலங்காரம்.] 

அர்த்திராபிரமேகம் 

அர்த்தாவபேதகம் ௪///22-22௦௪9௮/77, பெ.(ஈ.) 
தலையிலொரு பக்கங் காணும் வலி; றவ ௦ 

௦6 5106 ௦7 146 6890-1 1ஊா/௭8௱(க. 

த.வ. ஒற்றைத் தலைவலி. 

அர்த்தி'-ததல் ௮3, 4 செ.குன்றாவி.(3.॥.) 

இரத்தல்; 1௦ 69. 
[58/௮1 5 த. ர்த்தி. ] 

அர்த்தி“-த்தல் அ, 4 செ.குன்றாவி.(ம.(.) 

(கணிதம்) இரண்டு சரிபாகங்களாகப் பிரித்தல்; 

ரண்.) 1௦ 0156௦, 014106 ஈர் ௦ 60ப௮] 

114/5. 

[5/6 ௮/0172-, 2: த. அரத்தி...] 

அர்த்தி” அ பெ.(.) இரவலன் (வின்.); 0௨009. 

[5/6 விர 2 த. அர்த்தி] 

அரத்திதம் கா), பெ.(£.) 1. முகம் அல்லது 
வாயை ஒரு பக்கமாய்த் திருப்புகை; 1பாாரா0 
6 1806 ௦ 16 ஈா௦பர்ர (௦ ௦06 8106 356 16 
1௮01௮ 9னஷ்515, 5085௱ ௦7 16 1௮54-6௦௩௨, 
ரப, 2௱ர்றி 60/5 64௦. 2. முகம், கழுத்து 
இவற்றின் ஒரு பக்கத்திற் காணும் பக்கவலிப்பு; 
வாஷ் ௦ 6௨ ௱ப50165 60 06 5106 ௦74 
[6 1806 80 1௦014. 

அர்த்திதவாதம் ௮/௪-௦227, பெ.(॥.) 
வளியானது தலை, முகம் ஆகிய விடங்களில் 
பரவி, ஒரு பாதியைத் தாக்கி, முகத்தை ஒரு 
பக்கம் திருப்பி, நோவு, குத்தல் முதலிய 
குணங்களைக் காட்டும் நோய்: ௮ ஈ6ஈ/௦ப5 
066986 0ப6 1௦ 11௨ 6௨060 ௦௦6104௦1 ௦7 
06 100௮ புஷுூப முர்பள் 806908 80 170௦ 
௦0௭1 ஈ 1௨ £உ0/௦68 ஈர் 1௨ 05௮0 21114] 
(6 1806. [1 0151015 16 7௮௦6 ௦0 ௦06 510௨, 
14010 றன வி/615 ௦07 ௦06 5106 ரீ 1 120௦- 
-௮0௮/ ஈவா060/8. 

[அரத்திகம்-வாதம், / 

அர்த்திராபிரமேகம் /70727-,0/477244/77, 
பெ.(॥.) பித்தவெட்டை: 9 180 ௦7 ப 1-1621 
0156996, 
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அர்த்தோதயம் 2/77222)2/77, பெ.([.) சுறவ 
(தை) மாதத்துக் காருவாவும் (அமாவாசையும்) 
ஞாயிற்றுக் கிழமையும் திருவோணமும், 

வியதீபாதமும் கூடிய வைகறை நற்பொழுது; 
580௭60 0௦00/பாள்ி் ௦7 116 5பா ௨0 16 

௱௦௦, 218பாாா56 0௮ 5பாஷேரர்ம் ௮௪௦௪7௪ 

72/59 ௮0 முந்சப்ற221092, | (௨ 

ஈர் ௦1ல். சாசி.மககத்திலாச் தோதயுத்தில்” 
(அருளா. பு: திரு ரச2/வபம், 247. 

[5/4 ௮௦1௪-02௪2 த. அர்த்தோதமாம்/ 

அர்ப்பணம் ௮௦0௮7௮/7, பெ.(॥.) உரியதாகக் 

கொடுக்கை; 0601091100. 

(ரநான வா. அருச். 75). 

த.வ. படையல், ஈவு, காணிக்கை. 

[5/4 எறவாக 5 த. அர்ப்பணம்] 

அர்ப்பணி-த்தல் ௮௦2௮4, 4 செ.குன்றாவி. 

(மர.) (அர்ப்பணம்) உரித்தாக்கம் செய்தல்; 1௦ 

0௨01௦916 (101௮1 1௦ ௨ ஈ௦016௨ 08056) 

523011105, 0601021௨ (௨ ஈவு ஈப1ரு, 610.) 

1௦1௨ 1௮௦. 

த.வ. காணிக்கையாக்கல், படைத்தல். 

[9/4 ௮ற௮ா௪ 2 த. அர்ப்பணி-] 

அர்ப்பம் ௪௦0௮7, பெ.(॥.) 1. பனி; 214. 

2. பூண்டு; லார். 

அர்ப்பி-த்தல் ௮225, 4 செ.குன்றாவி.(3.1.) 

உரியதாக்குதல்; 1௦ 06010516. 

த.வ. படையல். 

[5/௩. ௮2 த. அ௱்ம்ரி-]] 

அர்ப்பிதம் ௮/00/02/77, பெ.(ஈ.) 

உரியதாக்கப்பட்டது; 17௮1 ண் 15 ௦112760. 

 துத்குறக போலோற்கே செல்வய/ 

ன்ப்பிதமாக (ீரயோத. 15, 252. 

த. வ... படைக்கப்பெற்றது. 

[5ம் ௮0/22 த. அர்ப்பிதம்]/ 

அர்ப்புதம்" ௪0,22௮7, பெ.(ஈ.) ஆயிரங் கோடி 

(வின்.); 127 (௦05௮0 ௱ரிரீ2ா5. 

[5ம் ௮ிபப22 த. அர்ப்ும் / 

8 உ. ௪ ௪.7 

ச்சுராடா்ப்புாம் 

அரசகசா 

அர்ப்புதம்” ௮:௦,242/77, பெ.(1.) 1. பாம்பு; 8௭216. 

2. கோரைக்கிழங்கு; 00ஆு/ [001-008 ப5 
01பா0ப5. 3. இமையைப் பற்றிய ஒரு வகைக் 

கண்ணோய்; 8 0/56856 07 17௨ ஞூ6 10-56. 

4. மார்பெலும்பின் மென்மையான பாகம்; 117௪ 

0௮11/1806 ௦718 16. 5. பாம்பைப் போன்ற பூதம்; 

2 0௦ /06 ௨ 8 ளர். 6. இரண்டு மாதக் 

காலத்துப் பிண்டத்தைப் போன்றது; 8 100 

௦பா0் 395 ௦7 ரி ௦ ௦7 (6 5126 

௦1 ௨ 14/௦ ஈர் 6 106105. 7. வீக்கம்; 

ஓவா. 8. தசை வளர்த்தி; 0/0ப5. 

9. புரைக்கழலை; 001116. 

[5/ம் ௮மப02 2 த. அர்ப்புமம்./ 

அர்ப்புதவர்த்துமரோகம் ௮/௦0ப02-1/110/77௮- 

27/77, பெ.(1.) கண்ணிமையி னோரங்களில் 

மொத்தையாக தசை வளர்ந்து சிவந்து 

வலியையுண்டாக்கு மொரு வகைக் 

கண்ணோய்: ௮ ஸூ6-0156256 0௨60 நு 9 

௦/0 ரோக் ௦7 ரி 8௮௦ ரிவி 

உறா ௦7106 ஞூல/05-2615518 50/6. 

[591. ௮ம்ப27/4771ப77௮70022 த.அரீப்புகு 

வார்த்துமரோகம்.] 

அர்ப்புதாகாரம் ௮/௦0ப22-௪௮:௮7, பெ.(॥.) 

1. கட்டியைப் போன்றது; 5860 ॥66 ௪ 1ப௱கா. 

2. நருவிலி; ௦௦௱௱௦௱ 560௨5180 241-000 

ஈடுக்க. 

அர்ப்புதின் ௮௦2021, பெ.(1.) 1. கட்டி; (பா௦பா. 

2. வீக்கம்; 88/5110. 

அர்ப்புதோட்டரோகம் ௮2ப20/2-/ 07/77, 

பெ.(.) உதடுகளிற் சிறிய பேரீச்சங் காயைப் 

போல் வீக்கத்தையுண்டாக்கு மொரு நோய்; 9 

066256 ௦7 ௨ 1ற5 2௪௦1811560 ந ௨ 

ரா ௦1785 ௨௮௭ 58௮40 ௮௦௦01 16 5126 

௦1 8 8௮ 476 ர்பா1-டம௦ 100515. 

அர்மம் ௧7௮/7, பெ.(॥.) தசை வளர்ச்சியை 

யுண்டாக்கும் ஒரு வகைக் கண்ணோய்; ௨1 

ஞூ 0156956உ ஈாகா60 ர 16 ௱ாரர்251 

65121௦ 00 0௦ட0ப5 ௦ 16 716060 6/6. 

அரகசா ௮௪9௪5௮, பெ.(.) நறுமணக் குழம்பு 

வகை (இ.வ.); 8 501060 பாபர். 

[1]. ௮௮/22 த. அரகசா, ]/ 



அரகத் 

அரகத் அாசரசந் பெ.(ா.) மனவருத்தம் 
விளைக்கும் பேச்சு (தூசீல்தூர்நா. 15) ஜன்ர்ப(1௮14 

[4௩ ௮7/௪2 த. அரசுத்] 

அரசம்' ௮௪2௮7, பெ.(ஈ.) சுவையின்மை; 4/௮ 
௦18516. அரசமாகபர் பேசுகிறான். 

[5/ம ௪௪5௪2 த. அரசும்] 

அரசம்” ௮௫௪2௮), பெ.(ஈ.) மூலநோய்; ற॥65. 
'அரசுர்மொலிகுன்மமும் (தைலவ; தைல. 84), 

[5/1 ௮78௪5 2 த. அரசம்] 

அரசிகம் ௪௪39௮7, பெ.(ஈ.) 1. இரசமின்மை; 
5901658165. 2. 

19516165581௦55. 
சுவையில்லாமை:; 

[5/4. ௪25022 த. அரசிகம்.] 

அரசிகன் ௮௪5௪, பெ.(॥.) சுவையறியாதவன்; 
பே! ௱கா, 00௨௦ 0௦8௦7 ரீக] மா 
2001201816. 

[5/6். ௮25/2 த. அரசிகள்.] 

அரசோனம் 2/22500௮, பெ.(ஈ.) 
வெள்ளைப்பூண்டு (தைலவ. தைல. 9); 0௮11௦. 

[5/4 ௪57௪ * ஐ. அரசோனாம், ] 

அரணியகசம் ௮:௪ஈட்2-9௮2௮/)7, பெ.(ஈ.) காட்டு 
யானை; ௩0-ம். 

[ அரணரியம்-*கசம்.] 

[5 ௮௪/௪2 த. அரணியம்.] 

கு. கயம்* 5ம். 04/22 ௯. சம், 

அரணம் 2 5/0. ௮௮0/௪2 த. அரணியம், 
அரணியகதலி ௮சாஈட்(௪4௪௦௪/ பெ.(ஈ.) 

காட்டுவாழை (சித். அக.); ரிம் ஐகார்வாா. 

[அரணியம்-கதலி.] 
[$/0. ௮௪0/௪ 2 ஐ. அர௭ணியம்.] 

[த. கதவி? 5. 2141] 

கதலி - சிறு வாழைப்பழம். கதலி ௮ கசலி - 
மீன் குஞ்சு. இச்சொல் குதலை என்பதனொடு 
தொடர்புடையது. மிக இனிக்கும் சிறு 
வாழைப்பழவகை தேங்கதலி எனப்பெறும். (வ.வ.107). 

அரணியகம் ௮௭2௪௮, பெ.(ஈ. ) மலை வேம்பு; 
௦பார்வாு ர -௱௨12 56. 

[அரியம்] 

[5/1 ௪௮2 க. அரணிய,] 

300 அரணியசடகம் 

அரணியகற்பாசி ௮௪௪2-4௮௦2] பெ.(1.) 
காட்டுப் பருத்திச் செடி; 18/10 ௦௦110 8ப0- 
0௦0(/௦50ஊ௱ய௱ 005ஆ0/ப௱. 

[ அரிய -க்-ஃ-பாகி./ 

[$/4. 272022 த... அரணிய(ம்).] 

அரணியகாக்கை ௮௪ாற்௮-62/4௮) பெ.(ஈ.) 
காட்டுக் காக்கை: ர் ௦1௦1. 

[ அரணிய(ம0/-கா.ககை..] 

[56ம் ௮௮02: க. அரியம்) ] 

அரணியகுதம்பம் அ௮சட்௪-(/2477.0௮7, 

பெ.(1.) காட்டுச் செந்திருக்க மரம்;3 இலா; [3156 
களி; ரிவா6 66-௦௭்ாப5 '1௦0ர்ப6. 

/ அரணிய(ம்)-குத.ம்பம்.] 
[541 ௮/20):2- க. அரணரிய(ம்).] 

அரணியகுலத்திகை ௮ சந்௮-4(ய/210/9௮ 
பெ.(ஈ.) ஒரு செடிவகை; 8 ற/௮ஈ1-ுட௦6 
|௮61ல16. 

[ஆரசளிய(ம்)-குலத்திகை,] 
[5/. ௮20௪2 த. அரணிய(ம்).] 

அரணியகேது ௮௮ரந்௪-/(௪௦/) பெ.(ஈ.) ஒரு 
செடி வகை; ௮ ௮ (பா/ொர்ரிஒ0). 

[5/1 சற த. அரியம்). ] 

அரணியகோலி ௮/௮ஈ$்:௮-62// பெ.(ஈ.) ஒரு கறி 
வகை; 16 ॥௮ா6€ 071 ௮ 46௨061௮016. 

[5/4 ௮௪022௧... ஆரியம்). ] 

அரணியசடகம் ௮௪ஈந்2-22022௮7, பெ.(ஈ.) 
காட்டுக் கவுதாரி; வரி ஐகார்/006. 

/ அரணிய(ம்)-௪ட ௮ம். ] 

[5/4 சற ௪2௧. அரணிய()] 

/சகடம்சடகம் - வட்டமிட்டுப் புறக்கு.ம் பறைய 
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அரணியசணம் ௮/௪ரப/௪2௮௮7, பெ.(॥.) 

காட்டுக் சீரகம்; ௩ர0 பே௱ரா 5660 - 4௭0/8 

௮ம் வ௱ர்ா்௦௪. 

[545. ௮௮:௪2. அரணியம்// 

அரணியசாலி ௮௮:2-22/ பெ.(£.) 
1. செவ்வகில்; 8 [60 50601685 ௦4 ௮0॥ ரர் 15 

௮ ூவ/ப௮்16 1772௨01௮11 7/௦௦0. 2. காட்டரிசி; 0 

[106-௦௫/29 ஈாபர்/0௮. 

அரணியசாறணை ௮/௪3ந22420௭௮' பெ.(॥.) 

காட்டிஞ்சி (மலை.); 610 91104. 

அரணியசீரம் ௮௮0௮-27௮7, பெ.(॥.) காட்டுச் 

சீரகம்: கரி பே௱ர்ா 8660. 

/ அரரர/ப/- அரம். 

[5ம் ௮௪042௧. அரண (ம) ர] 

அரணியசோகி சாற் 2-2 பெ.(ஈ.) 

செம்முள்ளிக் கீரை; ௦௦ ஈவ/0 நே6- 

3௮/7௪ 0/1011/0/5. 

அரணியஞ்சபத்திகம் ௮/2ரந்௪2-,0௮/19௮1, 

பெ.(.) பெரிய முள்ளங்கி; 8 ௨௦10௮ 01௮11 

5310 1௦ ௮014௦0 ஈா௦பரூ. 

அரணியதானியம் ௮:சழ்2-22/]:௮/77, பெ.(॥.) 

காட்டரிசி: 41௦ 102, நரொ2௪ ரபப்0௮. 

[இட்கறைக 74௫௮. அரணிபதரனியம்/ 

அரணியதிலகம் அகாற்௪-ப/௮2௮77, பெ.(॥.) 

காட்டெள்: 84/0 கபா! ௦௦ம்லாரா௦ 1௦ ௦4. 

[$/4.௮:௪௫/௮4 /272/775த. அரைய திலகம். 

அரணியதுளசி ாாற்ச-2ப/95] பெ.(.) 

காட்டுத் துளசி; 1840 ௦௮511-௦௦1௱ப௱ 

௮௨05௭௦0௦15. 

[.அரணிய(ம4)-தளசி] 

[5/7. ௮௮0௪௧. ரசரரரி/பாம்..] 

அரணியம் ௮௪, பெ.(ஈ.) 

வர்ொல55, பாப, 10125(. 

[த. அரணம்:5ம ௮/௪௫௪ 5 த. ரணாரியாம். ] 

அரணியமாட்சிக ம் அசாதாற்/௪-174/02/92171, 

பெ.(.) ஒரு வகை ஈ வகை; 080 1]. 

[52ம் அறு 22. ரசா! 

காடு; 

மாட்சிகம்/ 

அரதனம் 

அரணியமார்ச்சாரம் ௮௪ரந்௪-172:2022777, 
பெ.(ஈ.) காட்டுப்பூனை; 8 ரி ௦, வ/5 

01205. 

[58/௮௪ ௪-௱.௮722--த. அரணணிபமாரச்சாரம்] 

அரணியமுட்கம் ௪சரற்2-77ப/17௮/77, பெ.(ஈ.) 

காட்டு அவரை; 9 (00 ௦11678 66௧. 

[5ம் ௮௮௪ * 77/22 த.அரணிமே முட்கம். ]] 

அரணியயசுவன் ௮/27/2-)/220//22) பெ.(ஈ.) 

1. ஒநாய்; 8/௦. 2. நரி; 80141. 

அரணியராசன் அசாட/2-12227, பெ.(ஈ.) 

அரிமா; ௦. 

[51, ௮௪௪ * 7ச2த. அரிப்ப 

[த..ரசன் 2 50ம். 12/22. த. ராசன். / 

அரணியவாயசம் ௮/22/:2-0-அ/௮5௮/77, பெ.(ஈ.) 

ஒரு பறவை, காட்டுக் காக்கை; [91/87. 

அரத்தனி ௫௪/72] பெ.(.) 1. முழங்கை; ஓஒ1ட014. 

2. முழங்கையினின்று சிறுவிரல் நுனி 

மட்டுமுள்ள முழம்; பேட், ஈ£25பா60 1100 1௦ 

10௦ 1௦ 16 110 ௦7 106 0/௨ ர0௭. 

[5/0 ௮௪7/2 த... ஆரத்தனி!]] 

அரத்துவாக்கி அப் பெ.(ா.) 

கருஞ்சீரகம்; 0150௦6 ௦ப௱ர்ர 5660-/1//௪௨7௪ 

5௮/4௮. 

அரதம் ௮௪2௮7, பெ.(॥.) காதின் மை; 

௦2116551685, ௦0008௮! ௮058௭௦6 07 (7௨ 

௦௨௮75-,4/701/. 

அரதனம் ௮:௪௦2௮/77, பெ.(ஈ.) 1. (இரத்தினம்) 

மணி: ௮ றா6£௦௦ப5 81006. 'அரதனச் ௧௮௪ 

ஜியன்கரம்” (திகைப்பு. கடவர். 37. 

2. (மிருதபாடாணம்) ஒருவகை நஞ்சு (வின்.); ௮ 

ராரா 0580. 



அரதனமாலை 302 

[5/4 எச த. அரதனம்] 

அரதனமாலை ௪/௪9௦௭7௮77௮9 பெ.(ஈ.) 
அணியிலக்கண வகைகளுலொன்று (அணியி. 
74); ரி0பா6ீ ௦7 5066௦0 வார் ௦0051516 
பாவி 0௪1௮ (ர்ா05 1 *ள் ௨0 பா 
௦0௨. 

/அரதன(ம்) - மாலை,] 

[5/1 7எர்722௧. ரதம்] 

அரதனாகரம் ௮௪௦2௮௮, பெ.(ஈ.) 
தனுசுகோடிக்குக் கிழக்கிலுள்ள கடல் 
(அருணா. பு. திருக்கண். 14); (16 ஷூ 6251 ௦7 
பபர் 

[5/4. [ச7242-/21225 த. அரதணாகரம், / 

அரதி' ௮௪௦1 பெ.(ஈ.) வேண்டாமை: 3198661706 ௦4 
06516. 'அரதிகைவிஞ்சு மோகம் (திருவ௱ய், 

நூறி. 62. ர 
[5/6 2-௪ த. அரதி] 

அரதி” சாசர் பெ.(ஈ.) துன்பம் (மேருமந். 1379); 
01517655, (56௫. 

[5/7 27௪02 த. அரதி / 

அரப்பதுமம் ௮/2-0-0௪0ப7௮77, பெ.(ஈ.) 
1. துளசி; 10% ௦ 590160 ௦3511-00௱பயா 
59101ப௱. 2. செந்தாமரை: [60 1௦105. 
//6/பாட்/ யா 50620/௦5 பர. 

அரபி அ] பெ.(.) 1. அரபு நாடு; க£ாகம்(6 
பாரு. 2. ஒரு மொழி; 87901௦ 819806. 

[0. ௮௪0௦5 த. அரபி / 

அரபிப்பிசின் ௮/௪5/-௦-௦/4 பெ.(ஈ.) ஒரு வகைப் 
பிசின்; பரா ௮2416 - 8/௭ பா. 

[அரபி 4 பிசின்..] 

[0. ௮௪ம் த. அரபி!/ 

அரபிபோளம் சாசக்ட்சக/சா, பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகைப் போளம்: 5060110௨ 9106 - 4/0 
5000௦01776. 

/அரபி- போளம். ] 

[ ப. ௮௮52 அரபி... 

அரபீசம் ௮2/5௪, பெ.(ஈ.) இதளியம் (பாதரசம்); ஈர. 

அரரம் 

அரபு ௮௪மப, பெ.(॥.) அரேபிய நாடு; 901௦ 
பாரு. 

[0. ௮௪ம் த.அரபுப 

அரபுத்தமிழ் அாசம்பர்சாரம் பெ.(ஈ.) 1. அரபு 
சொற்களைத் தமிழில் எழுதிய குரான் 
ாய்ஹா.) பகா வார்சா உ கரி 5௦. 
2. அரபுச் சொற்கள் கலந்து வழங்கும் தமிழ்; 
ரி மா க 1௭06௨ அரொட்ர்பாக ௦ர் கா௮ம்(6 
005. 

[அரபு*தமிழ்./ 
[பீ. கா2ம்2 அரபுபஜ 

அரம்பை ௪௮௭௦௮) பெ.(ஈ.) 1. வானுலக நடன 
மங்கையருளொருத்தி (திவ். பெரியாழ். 3, 6, 4); 
ஈவா ௦7 8 0௦பார௨5வா [ஈ ௨ ௫௦10 ௦7 (56 
9005. 2. வாழை; ௦281. அரம்பை நிரம்ப 
கொல்வறை "'(அர்பரா. ஊரைக், 29), 

[5406 [அரரம்/725 ஐ. அரம்பைபு 

அரம்பையர் //77.0-4/௮/ பெ.(ஈ.) 
தெய்வமகளிர்; ௦6/௪51191 005616. 
'அரம்பையாச் சோகுவ ரன்றே (டத. நிலா. 
12), 

[5/1. [அரரம்/725 ஐ. அரம்பையர் 71 
அரமனாபம் ௮௪௱£சரகமசா பெ.(ஈ.) வாழை; 

இிலாரவஈ 166 - 7ப5௮ 0௮7905/202. 

அரமியம் ௮௪௱ந்சா, பெ.(ஈ.) 1. அரண்மனை 
(பிங்.); 091806. 2. நிலாமுற்றம்; 1672௦௦ ௦7 ௮ 
1௦056, ௦06 50806 20016 19 1191௦7 
1௦௦1. “இரமிய மேறித் தூங்காது விழ்ந்து ” 
(1822077012. 72 477), 

[5/6 அரா 23 த. அரமியம்.] 
அரமேகலா அவராக பெ.(॥.) ஒரு வகை 

மருத்துவ அறிவியல்; 80 ஷப௩௪01௦ 6027௦௨. 
அரா 4௮/௮7 பெ.(ஈ.) தூய நீரவ(தீர்த்தங்கர) ருள் 

ஒருவா (திருக்கலம். காப்பு, உரை); ௮1, ௦0௦ 
௦ 247, 0.1/ 

[5/1. ௨௮3 த. அரா] 
அரரம் ௮௮௪, பெ.(ஈ.) 1. கதவு: 

2. இரும்பு: 1௦1. 

[5/4 ௮௮௭2 த. அரரம்.] 

0௦௦7. 
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அரரி ௮௮/7 பெ.(.) கதவு (சூடா.); 0௦௦. 

[5ம் ௮௮72 த. அரறி] 

அரவதண்டம் ௮௮௦௪-7௮௧௭, பெ.(ஈ.) 

கூற்றுவனின் தண்டனை; றபா(5௱ார் ரூ 

பாக. 'தரவதண்டத்தி லுப்யலு மாமே” 
(இவ். பொரம்பாழ், 4 5 3), 

[அரவ தண்டம். ] 

ரம். 20225: த.அரவப] 

அரவிந்தப்பாவை௮௪0722-,2-22/ பெ. (ஈ.) 
திருமகள் (திவ். பெரியாழ். 5, 2, 10); ௨6), 

569160 0 012௨5ு00 ॥ (6 10105. 

/அரஃரிந்தம் - பாலை] 

[5/7 ௮௮72௪2 க. அரவிந்தம். ] 

அரவிந்தம் ௮2௦௦௦௮, பெ.(1.) 1. தாமரை (திவ். 
திருநெடுந். 21); 101ப5. 2. நாரை; லா. 

3. செம்பு; 00008. 4. இதளியம்; ஈாஊபபரு. 

[56 ௮௮1709 2: த. அரவிந்தம்] 

அரவிந்தராகம் ௮/௪௦/705-/27௮/7), பெ.(1.) 
பதுமராகம்; ௮ 5060165 ௦7 ஈபு, றவர். 

"கோங்க மரித்த ராகம் "(கூம்பரா. மாச. 95), 

[5/%௮௪07024/27௮772 த. அரவிந்தராகம்] 

அரவிந்தலோசனன் ௮/௪1/702-/022022) 

பெ.(1.) திருமால் (திவ். திருவாய். 6, 7, 10); 

7்பாரக! ரஸா ஞ/65 116 10105. 

த.வ. தாமரைக்கண்ணன். 

[91.௮2 * /ெி௮75த.அரவித்த 

லோசன். 

அரவிந்தன் அச, பெ.(ஈ.) பிரமன் 

(கல்வளை. 81); இராகு 500 ௦ [75 

101ப5. 

த.வ. தாமரையான். 

[5/4 ௮ம்ர்ாம22 த. அரனிந்தன்..] 

அரவிந்தை ௪௪௦722 பெ.(ஈ.) திருமகள்; 
டார். 

த.வ. தாமரையாள். 

[9/7 வச்ச த. அரவிந்தை] 

அராகதத்துவம் 2272-/2//4/04/77, பெ.(ஈ.) 

அராவான் 

தூாயதூவ மெய்ம்மங்களுள் (சுத்தாசுத்த 

தத்துவங்களுள்) ஒன்று (சி.போ.பா. 2,2, பக்.1155, 

புது.); (521/௮) மல் வா் ஒுர25 054௦ 1ஈ 1௪ 
50பி, ௦6 ௦071 52 ௦ப!1அ0ப19-1211பஙவா. 

[5/ம 22 /20/22த. அராகதத்து வம் / 

2/25202/77, பெ.(॥..) தேயம் 

86); 

அராசகம்' 

அரசியலற்றிருக்கை (கோயிலொ. 

213௮௦1. 

[5 சை 2 த. அராசகம்./ 

அராசகம்” ௪22௪4௮47, பெ.(॥.) முறையற்ற 
அதிகாரப்போக்கு; வானா 

[5/மு் சன் 2 த. அராசகம்/ 

அராசரிகம் ௮22௮19௮727, பெ.(॥.) அரசில்லாக் 

குழப்பம் ((இ.வ.); வாலா. 

[5/ம உரத் 2 த. அராசரிகம்.] 

அராந்தாணம் ௮௮72272772, பெ.(ஈ.) சமணப் 
பள்ளி; 1௮ 1௨/6. 'தவலருகு சிறப் 
சரரா.ந்தாணத்துசோன் "(ரன 3, 87. 

[56ம் ௮௮7௮2ா௮7) 2 த. அராந்தாணம்.] 

அராதி அசர் பெ.(.) எதிரி, பகைவன் (சிந்தா. 
நி. 283); ஊஊ, 10௪. 

/5/் அசர் த. அராதி] 

அராமி ௪277/ பெ.(1.) கொடியவன் (கொ.வ.); 

1௦0, 60(7ப! ஐனா5௦ா. 

[ப. /௮7277/2 த. அராமி.] 

அராலம் ௪௮/7, பெ.(ஈ.) பொது மகளிர்; 9 

0௦05114016. 

[5/ு ௮௮௪2 த. அராலம்/ 

அராலை ௮௮ பெ.(॥.) விலைமகள் (சிந்தா. நி. 

282); 211௦1, 0ா௦51/1ப16. 

[௫௩ ௮௮/௪2 த. ஆராலை./ 

அராவான் ௮2௦2, பெ.(ஈ.) அருச்சுனனுக்கு 
உலூபியிடம் பிறந்த மகன் (பாரத. 

அருச்சுனன்றீர். 9); ஈகரஉ ௦7 ௨ 80 ௦7 

பாக ௮0 ப். ஈண்௦ 0116216051 85 

3 52011410௮1 பானா ௦ 16 6/6 ௦7 ௦ 

டன ஙா. 

[945 ர்2/௪72 த. அரரவான்.] 



அராளகடகாமுகம் 

அராளகடகாமுகம் ௮௫2/௪92-1பட௮/7, 

பெ.(॥.) நாட்டியக் கைமுத்திரைகள் முப்பதனு 

ளொன்று (சிலப். 3, 13, பக். 81, கீழ்க்குறிப்பு); 3 

1௦00-0056, ௦06 ௦7 30 ஈச்ப(/2-/-0ம 0.17 

/அராளம் 4 கடக(ம்)-முகம்.] 

[5/6். ௮௮/௪2 த. அராளம்,] 

அரிக்கன் விளக்கு ௮/427-0/ய, பெ. (ஈ.) | 

காற்றுக்கு அணையாத விளக்கு வகை; 
பாரார்கவோ6 வாரா. 

த.வ. காற்றெதிர் விளக்கு. 

/£. மாகா த. அரிக்கள்.] 

அரிக்காரன் அரச, பெ.(.) 1. தூதன்: 
ு€5568008, ௦௦பா(£, 6௱1$8813. 
2. வெள்ளித்தடி பிடித்துக் கட்டியங் 
கூறுவோன்; 1806-0688 ௦06 ௩௦ 02165 
2௱80௦ ஈ £ஈ௫ூ௮ ர்பா௦0ு5, 1 1*70ர் மரீ (5 
1111 1ஊ௱ற!6 59/06. 

[பீ. ௮422 த. அறிக்காரன். / 

அரிகரகுமரன் ௮17௮2-(பா சற, பெ.(ஈ.) 
ஐயனார் (பிங்); 4ீடிகாசு, 1௨8௦ ௦1 77 
௮0 5:2௮. 

[அரிகரன் -குமரன்..] 

[5/1 274 பில .. அரிகரன்] 

அரிகரபுத்திரன் ௮//9௮/2-0 11/2, பெ.(ஈ.) 
அரிகரகுமரன் (சூடா.) பார்க்க: 566 ௪74௮2.- 
(017712. 

[51. [727 பம 4 2 பப த. அறிகர 

புத்திரன்..] 

304 அரிச்சிகன் 

அரிகரன் ௮19௮௪, பெ.(1.) சிவனும் திருமாலும் 

கூடிய உருவம்; ஈ௮7ஒ518110 ௦7 600 கர்/௦் 

௦௱டிா, ௦௦4 1161௦5 ௦4 பாசி வா 

7) 

[5/0 வா த. அரிகரன்] 

அரிகல் ௮1௮! பெ.(ஈ.) மேருமலை (சிந்தா. நி. 
259): 14௦ பா( ராப. 

அரிகாந்தி கா*காள் பெ.(॥.) ஒரு வகைச் செடி; 

௬௦/௫ கர், எரண்ாப பிகார் - க/௦/ப/ப6 

205/70/0625. 

அரிகிட்டி கார பெ.(.) காட்டுப் பன்றி; க॥10 

[100. 

அரிகேசா ௮4852 பெ.(ர.) இருவேலி; 0ப50ப5 

௦01 - 4707000090 710//0௪1ப5. 

அரிகேந்திரதாரி (724௪-22௮7 பெ.(.) 
மல்லிகை: 1856. 

அரிச்சந்திரன் சா்சகாசர்சு, பெ.(ா.) 
பொய்யுரையாமையால் தன் நாட்டையும், 
மனைவியையும், மகனையும் இழந்ததோடு 

தன்னையும் இழக்கத் துணிந்து, 
மெய்மைக்காக எதை இழப்பதற்கும் 
அணியமாயிருந்த கதிரவக் குலத்தரசன்: (0 
௦7116 5018 1806 ௩/௦ 15 8310 1௦ 2/௦ 9 
பட 16 0௦பார்று, 16 வரச 16 ௨௦0 வாரா 5வ* 

958 ஈகா 1௦ (பம் ௨10 பழிய 16 
பபர் நிரடி ௨ மர்ர்ட௦பர் ஈயா உரு 1055 
௦. 

த.வ. ஒன்னிலவன். 

[5/7 2௦-25 த. அரிச்சந்திரன். 

அரிச்சனை ௮௦2௪0௮ பெ.(ஈ.) பூசை (சிந்தா. 
நி. 234); ௦51. 

த.வ. வழிபாடு. 

[5/8 ௮௦23 த. அர்ச்சனை: அரிச்சனை] 

அரிச்சிகன் ௮70092, பெ.(ஈ.) நிலவு 
(சாதகசிங். 6); ஈ௦௦. 
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[5ம் அமர் 2 த. அறிச்சிகம்./ 

அரிசட்வர்க்கம் அா்சசர௮/277, பெ.(.) 

மனத்தைக் கெடுக்கும் அறுபகை; 16 81% 

ஊரக கர்ட் ப்பம் ௨உ௱ளா ஈரம். 

[8/1 ௮775200202 த. அாசட்வாக்கம் / 

அறுவகையாவன : காமம், குரோதம், மோகம், 

உலோபம், மதம், மாற்சரியம். 

அரிசணம் ௮5௪௭7௮, பெ.(.) நல்லூழ் 

இருபத்தேழிலொன்று; (4.51107.) ௮ 8151௦ ௦ 

6, 006 ௦7 273008. 

[5/0 ௮௦௮௪2 த. அரிசணம்/] 

அரிசம்!' ௪2௮77, பெ.(.) காருவா அதிகமும் 
(பிரதமை) ஒரி குறைவுமரிகக் கூடியிருக்கும் 

நாள் (மச்சபு. புரூரவா. 27); வோலொ 04 

௦௦9 1உ௱வா றவு ௦4 116 ஈவு 

௦ பாலா 0ஷ. 

[8/0 ௪2௪25 த. அரிசும்] 

அரிசம்” ௮2௮77, பெ.(1.) மகிழ்ச்சி (சி.சி.2,800, 

மறைஞா.); 10, 01685பா€ 20௨55. 

[8/0 9௮௦௪2 த. அறிசம்/ 

அரிசமயதீபம் 222772)2-௦15௮7, பெ. (ஈ.) 
மாலிய ஆழ்வார்களின் வரலாற்றைக் கூறும் 

நூல்; ரவ ௦7 ௨ 1/640று ஈ 48௭5௦ ௦74 15 

சீற்க ார் ௪௦2௪௦, ரு /௪ட௦௪௯00௮- 

(27547 

[துரி -௪பபம்-திபம்./ 

[6ம் னா த. அரி] 

அரிசரோகம் ௮752-29௮7, பெ.(1.) மூலநோய்; 

2 ௦0௦010 9௦07 ௦7 உ வாக ய 

[உ௦1பா ௦7 றனா5005 $பரீர்சாராறு ரா௦௱ 

ஈாடா௨0் 019250௦-1௱௦௱ர்௦10. 

துரிசவாத்தமன் ௮722-0௮/174/7722) பெ.(.) 

கண்ணில் உண்டாகும் கட்டி; 3 1பா௦பா ஈ 116 

௦௦ ௦7 6 ூ6. 

த.வ. கண்கட்டி. 

அரிசேவை அர் பெ.(॥.) திருப்பதி 

(பயணம்) செலவு செய்வோர் நிகழ்த்தும் 

அரிட்டி-த்தல் 

நடனம்; 02106 07 196 1௦121/65 ௦74 747 
ள் எப 100 ௮ ிொற20௦ 1௦ 11 பலர். 

[5/0ம /௮7:02/42 த. அறிசேை 

அரிசோபகந்தரவிரணம் ௮722-,2292702/2- 
/2/72/77, பெ.(.) எருவாயில் புரையோடிய 

புண்: 0155 ௮0 1151ப1௮. 

த.வ. மூலப்புள். 

அரிசோரோகம் ௮582-727௮, பெ.(॥.) 

ஆண்குறியில் சிறு சிறு முளைகள் 

போலெமும்பிப் புண்ணாகி குருதி 

யொழுகுமொரு வகைப் புண்; 8 60612௮! 5016 
0440 756 1௦ 8௮] ௨51065 ௦ (6 றவா/5 

வரர் ர்ள்ரார 5௦5௭7௦. 1115 ௮1180060 வா் 

01507௮௦6 ௦1 61௦௦0 11௦1 16 27760160 0௮15. 

த.வ. குறிபுண்ணோய். 

அரிசோவர்த்தமரோகம் ௮722-/2/174/77௮- 

72277, பெ.(1.) கண்ணிமைப் பாகங்களில் 

சதை வளர்ந்து, வெள்ளரி விதைகளைப் 

போன்ற சிரங்குகளுண்டாகிச் சிவந்து 

எரிச்சலையும் மினுமினுப்பையும் சிறிது 

வலியையுமுண்டாக்குமொரு வகைக் 

கண்ணோய்: உ ௱௦ம்/ம் ௦ ௦ ரிக் 

[650பர9 1 8௱வ! ா௦ய9் 0201௮௦ 1ஈ 6 6 

186 உட்ப பபே௦பாம்ள 56605. 191465 

[156 1௦ ரஈரிஉ௱௱ாகர், 11 5௦6 மபா 

591521௦ ௮0 01௦5810655. 

த.வ. கண்ணிமைநோய். 

அரிட்டம்' கச, பெ.(॥.) 1. தீங்கு; வெரி, 

ஈ/51௦1ர்பாக, ௦/1. '“அவாரக்கெலா 
மாரிட்டஞ் செய்ய “(விநாயக,பு, 77 755), 2. கள் 

(பிங்.); 1௩௦௦974110 11ப0, 100]. 

3. காக்கை: ௦௦5 'ஏுங்குரு சங்கபாமட்ட 

ரச (இரகு. திக்கு. 23) 4. ஷேம்பு(அகநி)) 
ரானப௦59. 5 வெள்ளுள்ளி (மலை. 9௮170. 

[5/4 ௪75/2 த. அறிட்டம்/ 

அரிட்டம்” ௮/7/72/77, பெ.(.) முட்டை (பிங்.); 609. 

அரிட்டி-த்தல் ௮8, 4 செ.குன்றாவி.(1.1.) 
கொல்லுதல் (ச து.); 1௦ (6॥. 

[ீ$20். வார5/௪ 2 த. அறிட்டிப/ 
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அரிட்டை ௮/௮ பெ.(1.) 1. தீங்கு; கரி, கிலார்டு, 
ஈார்5ர$௦ர்பா6. 'நந்தயரா மரிட்டை யோதும்” 
(அர௬ுடப:..2 பாநீ ௪3. ௭௭07110௧.41 2 கடுகுரோகணி 

(தைலவ. தைல. 23); 90௮106. 

அரிடம் சாரதா, பெ.(ஈ.) 1. தீங்கு; பரி, 
ஈ(5ர௦ர்பா6. 'அரிடமானதன் விதியினால்” 
(ரர. நிரை. 4.4. 2. கடுகுரோகிணி (மலை.); 

0180% 60016. 3. வேம்பு (மலை.); 310083. 

அரித்திரம் காரச்அா, பெ.(.) மஞ்சள் (பிங்;); 
பாள ௦. 

[5/2 ௮0722 த... அரித்திரம்] 

அரித்திராபம் ௮///0/20௮77, பெ.(ஈ.) 
பொன்னிறம் (உரி.நி.); 0௦188 ௦௦1௦ பா. 
2. மஞ்சள்: 1பாறான(0. 

[5/6 ௮ப/௪0/௪ 5: த. அறித்திராபம்.] 

அரித்திராமேகம் ௮72-7727௮, பெ.(॥.) 
பித்தவெட்டை (தைலவ. தைல. 58, உரை); 
461198 020௦5. 

[5/1 அள்ள 2 த. அறித்திரா 
போகம். / 

அரித்துவாரம் அ/-/02:௮௭, பெ.(ஈ.) மாயாபுரி 
(பிங்.); ர்காஙேலா, (௨ ௦8460 5௮0720 
௮40 0806 1ஈ 116 0௦ பா56 ௦7 (6 065. 

[567 சார்னு த. அரித்துவாரம்] 

அரிதகி ௧௪௪௯௭ பெ.(॥.) கடுக்காய் (திவா.); 
ஷப ஈடா ௮௮. 

[584. 7௮11-02 த. அரிதகி] 

அரிதம்' ௮7௭௮௭7, பெ.(ஈ.) திக்கு (பிங்); ர் ௦7 
6 00855. 

த.வ. திசை. 

[5/01. 7௮2 த. அறிதம்,] 

அரிதம்” ௮௪, பெ.(ஈ.) 1. பச்சை (பிங்); 
916155, பாபபொட. 2. பசும் புற்றரை (பிங்; 
62௯௦, 0951பா6, 80 வர 968 07859 
ஊரார். 3. பொன்னிறம் (பிங்.); 0௦10 
0010௦பா. 

[$/4. ௮715 - த. அரிதம்] 
அரிதிருமருகன் அப்பா சாப, பெ.(.) 

(விநாயகர்) 1. பிள்ளையார்; 11பாராவ!'5 5151ஐ716 

அரிவருடம் 

800 வோ. 2. முருகன் (பிங்.); 7பாா ௮59 
515121"5 500, 1சிபாபரலா. 

/அரி-திருமகன்.] 

[5/1 ௮7 த. அறி] 

அரிதினம் அ்ளி27, பெ.(ா.) பதினோரமை 
(ஏகாதசி); 6 1111 ஷர ௮ (பான 10, 

590160 1௦ 7பாா! 'ஏதமறுர் துவாதசி 
ரிலங்கு மரிதினத்தும் “(வே.தாரனி? அந்தக் 7] 

[அரி-தினம், ] 

[5/6 ௮ த. அறி] 

அரிந்தமன் ௮-2௮7௪, பெ.(1.) 1 பகைவரை 
யடக்குவோன் (கம்பரா. மராமர. 12); 8பட0பல 
௦11௦௦5. 2. திருமால் (பிங்); பாகி. 

த.வ. பகையடக்கி. 

[56 ௮ார௩௦௮71௮2 த. அறிந்தமன். ] 

அரிப்பிரியை 2-௫ பெ. (ஈ.) திருமகள் 
(பிங்.); 1பா௮0௮1. 

[5/4 ௮70 ற்/௮2த. அறிப்பிரியைபி 

அரிமதா ௮77௪22, பெ.(ஈ.) வெள்வேல் (மலை. 
021/060 ௦2ப. 

[5/4 ௮1772௦2: த... அரிமதா..] 

அரியமன் ௮27௪, பெ.(ஈ.) கதிரவக்கடவுள் 
(துவாதசாதித்தருள் ஒருவர்); ௮ 5பா-000, ௦06 
0116 22/2௦22/72- 

[5/4 அரள 2 த. அறியமன்.] 

அரியாசனம் ௮ட்-252௮, பெ.(ஈ.) அரியணை; 
1௦1-59௪(, ௦௨. ”தூபோசனத்தில்..... வத்த 
துப் “குணிப்பா. 7 2 7) 

[5/1./7௮772-5௮7௪ 2 த. அரியாசனம், / 
அரியூர்தி ௪-௭ பெ.(॥.) (கருடன்) கலுழன் 

(பிங்,); கோப0௮, 95 (0௨ ங்/06 ௦4 7 பாக! 

[அரி-ஊர்தி] 
[5/0 62% க. அரி] 

அரிவருடம் அய, பெ.(ஈ.) ஒன்பாண் 
ஆண்டிலொன்று; ௮ 04/9௦ ௦116 ௮1, ௨௦ 
௦7 '/-/பா.. 'அம்புவியிணி சகுமூகு 
லேபங்காறு பரிவ௬டம் "(குந்த அண்ட தேர. 327] 

/ அரி வருடம்] 

[5/4 ௪ த. ஆரி] 
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அரீடம் ௮722௮7, பெ.(॥.) கடுகுரோகிணி (மலை.); 

01௮௦4 ர வில்06. 

[6ம் ௮15/௪ 2 த. அடம்] 

அருக்கன் அப, பெ.(ஈ.) கதிரவன்; 5பா. 
"தருக்க ஊாணிநிறமுங் கண்டேன்” (4, 
இயற், 2, 77. 

[5/6 ௮௪2 த. அருக்கன்] 

அருக்கன்விதி ௮:ப/42-1/07 பெ.(1.) சூரியன் 

செல்லும் வீதி; 116 6௦1110. 

[அருக்கன் வீதி] 
[5/ம் ௮௪: த. அருக்கள்.] 

அருக்கன்றிசை ௪ய/6௪௮72௮ பெ.(ா.) கிழக்கு 

((பிங்.); 695. 

[ட அருக்கள் திச. 

[57 ௮ த. அருக்கள்.] 

அருக்கியம் சய, பெ.(॥.) அர்க்கியம் 

பார்க்க; 566௨ அவ]. துருக்கிய 

முதலினோடாசன-ங் கொடுத்து ” (க.ம்பரா. 

திர 42. 

[5/ம் அரச த. அர்க்கியம் 2 அருக்கியம்] 

அருகசரணம் ௮ப9௪-5௮/௮02/77, பெ.(ஈ.) 

அருகனை வணங்குகை (சீவக. உரை); (வொ) 

56/0 ரீபட௦ வரன் கார்க். 

[5/ம் வர்ர * சனசாச2 த. அருகசரணம், , 

அருகந்தா 2/ப/7௮702/ பெ.(.) 

அருகசமயத்தோர் (பதினொ. ஆளுடை. 

மும்மணி. 26); ௨475. 

த.வ. தகைஞன்மதத்தார். 

[5/4 வர்வா(௪ - த. அருகந்தா்.] 

அருகம்! ௮௦௪௮77, பெ.(ஈ.) மதிப்புடையது; [௮1 

க்்ர்ன் 15 ந்ர்டு. 

த.வ. தக்கது. 

[5/1 ௮௪ த. அருகம்] 

அருகம்” அபக, பெ.(.) சமணமதம்; 12179 

[ஒ!19/௦1. "பெளத்த மருகம்” (சூ.த.எககிய ஐ. 

32: 12), 

க.வ. தகைஞன்மதம். 

அருச்சனை 

[5$/ம் ௮௪/2 த. அருகம்] 

அருகன் ௮ப9ச, பெ.(॥.) அருகக்கடவுள் 

(திவா.); கா்கர். 2. சமண மதத்தான்; 4810. 
* தருகரச் சார்ந்து நின்று (கல்லா. 4, 

த.வ. தகைஞன். 

[5/0 வார்சா 2 த. அருகள்.] 

அருகனெண்குணம் ௮/ப/27-2//-9ப72/7), 

பெ.(॥.) சமண மதத்தவர்களின் எண் 

குணங்கள்; 16 91 உரபரிடபர65 ௦4 க்க. 

[கருக் 4 சர்கம்] 

[5ம் ௮ா௪த. அருகள்.] 

எண்குணங்களாவன : 1. கடையிலாவறிவு, 

2. தடையிலாக்காட்சி, 3. கடையிலா வீரியம், 

4. கடையிலாவின்பம், 5. நாமமின்மை, 

6. கோத்திரமின்மை, 7. ஆயுளின்மை, 8. அழியாவியல்பு - 

(குறள், 9, உரை). 

அருகனைத்தரித்தாள் ௮//927௮-/-/2/774/ 

பெ.(1.) அறத்தெய்வம் (பிங்.); பவா 

௦ஊா5௦௱]ரிஒ0 25 1ஒ 1நரரீ6 ௦4 கல். 

[அருகன் /ஐதரித்தாள்.] 
[56ம் அர்சம் த. அருகளன்./ 

அருச்சகன் ௪0/22, பெ. (1.) கோயிலில் 

பூசை செய்வோன்; (உ௱0!6 றா/651. 

“அதிசைவனா மருச்சக னொருவள் 

(திரு.வி. ரகு. 23 

த.வ. பூசகன். 

[8/௩ ௮௦௮௪2 த. அறாச்சகள்,] 

அருச்சனை ௮௦/2௦20௮ பெ. (॥.) 1. பூசை (இரகு. 

தேனுவ. 20); ௩௦5/2. 2. ஒருவருக்காக 

கடவுள் பெயர் கூறி மலர் முதலியன இடுகை; 

௦14௮19 ௦074 110/5, 880760 (68/65, ௦ 

௨௮1170 ௮00௦௬03/60 3 ௨ 1௨௦114104௦ ௦7 8௦ 

௨௮0௨0 ஈவா ௦48 வெட கரணாறி௨ ரா 

டவர் சீ றவஙிபெ!லா ஈர்ர்ப்பெல/5. “கோயில் 

இரக. பிரிதிக்காக அருச்சனை நடந்து! 

௫௮றது 

த.வ. பூசை. 

[9/4 சானா த. அருச்சனை. 
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அருச்சனைவடிவு ௮/ப/2௦22/௮௦௪ஸ7/ப, பெ. (ஈ.) 
திருமால் நிலையுள் ஒன்று; 7 ரபா! 100] 

வர்ற 15 078/1[ற0௨0. "திருவாழி 
மாரார்பனருச்சணை வழலவிற் கெல்லாம்” 
(அா/சமய பராங், 47. 

[ அராச்சனை வடிவ] 

[5/4 ௮2௮722 த. அருச்சனை.] 

அருச்சி-த்தல் ௪10௦௦4, 4 செ.குன்றாவி. (4...) 
1. வழிபடுதல்; 1௦ ௦15010. 2. கடவுள் 
பெயர்ச்சொல்லி மலர் முதலியன இடுதல் பூ 
செய்தல்); 1௦ ௦87 ரி08/215, 88060 162/65 
் 5௭44௦ 10 16 10௦1 சற்ரி6 16 580160 
௨65 86 ௦0 601160. 

த.வ. பூசித்தல். 
[5/7. ௮௦-, 2 த. அருச்சி-] 

அருச்சி ௮-ப2௦/ பெ. (ஈ.) 1. காந்தல்; 80100௦ பா. 
2. தீப்பிழம்பு; 1216. 3. கதிர்; ரஸ ௦7 |]. 

[5/4 ௮/௦/2 த. அரறுச்சி] 

அருச்சிகன் ௮:ப2௦/92, பெ. (ஈ.) நிலவு (திவா.); 
௦௦. 

அருச்சியம் ௪௦௦77, பெ. (£.) உவர்ப்பில்லாதது 
ம்ல்ச்ர்/்ள் 5 ஈ௦் மாச0454. 

அருச்சுனசன்னியாசி //201/72-221]்:24] 
பெ. (.) பொய்த்துறவி: ௦6 ௩௦ 0ப15 16 
99% ௦4 8ு 850116 (0 066616 ௦65, 86 
சிய/பாக பெய்க ரா. 

[5 1. ரபாக - ஹா 4 287 2 த. 
அருச்சுன சன்னியாசி] 

அருச்சுனம்! 27/22ப17௮7, பெ. 
1. வெண்மை (சூடா.): 
2. மருதமரவகை (பிங்ு: யலா. 

[5/1. எரபா௪ 2 த. அருச்சனம்] 

அருச்சுனம்? 70/22, பெ. (ஈ.) 
என்னும் செடிவகை (மலை.): 302௮7. 

அருச்சுணம்” /0/020/7௮7, பெ. (ஈ.) 1. பந்து 
(பொதி.நி.): 6௮], 2 வெள்ளையரிசியோடு 

அறுகுகூட்டி வாழ்த்துதல் (அரு.நி.463): 

(ஈ.) 
வி்ர்ர்ர்வ 656. 

எருக்கு 

அருசசை 

௦6510 //60 ௦0 8 0650 60% 5/0 106 

ஈாக்டீரளு ராா௦00ா 01856. 3. கண்ணோய் 

வகை; ஈரிஉா௱௦ ௦7 11௨ ௦0/ப௦1/௨ ௦ா 

வட ௦7 16 6. 4. பொன் (நாநார்த்த.): 

0010. 5. புல் (நாநார்த்த.); 91855. 

அருச்சுனம்” 2//20ப/02/77, பெ.(.) 
1. மருதமரம்; வரபா 1126-1சர௱ரவ19 ௮1912. 
2. வெண்மை, 16ர/160655. 3. மயில்; 06௮000. 

4. அரக்கு; 190. 5. கடப்பம் பூ; 116 ரி௦வள ௦7 
[6 06௨0௦௨ 1126-2௮717912/2 1206170599. 
6. வெள்விழி மேல், கடப்பம் பூ நிறமான 
படலத்தையுண்டாக்குமோர்வகைகக் 
கண்ணோய்; 8 015695 0716 ஞஷூ6ீ1ஈ ஈர் 
236104/-0010பா60 ௦௦840 18 1௦60 (ஈ (95 
'வ்ர்$€ ௦111௦ ௦716 ஞூ. 

அருச்சுனன் " ௮//00/12)  பெ.(ஈ.) 
1. ஒருதாய்க்கொரு பிள்ளை (நாநார்த்த.); ௦0ம் 
30 ௦4 8 ௩௦௮. 2. நெல்வகை (குருகூர்ப். 
58); 91400 ௦7 0800. 

[5/ம். ௮7௪2 த. அருச்சுனன்.] 

அருச்சுனன்” அபம2பரச, பெ. (ஈ.) 
1. மாபாரதக் கதைமாந்தர் ஐவருள் ஒருவன்: 
சிப/பாஷ, பராஉ ௦70௨ 2தஸ ாரர௦65, ௦0௦ 
௦் ,9௮/5௪-0279027 0. ப. 2. கார்த்த வீரியன் 

(உத்தரரா. கார்த்த.2); /6ச21ர்ந்-௪ா, 
[5/7 ௪ரபாச2 த. அருச்சுனன். 7] 

அருச்சுனி' யமம் 1, ஆ (பசு); ௦௦1. 
2. உசாதேவி; 1௨ 0000658 ௦7 19௨ செ. 
3. ஓர் ஆறு; உர். 4. தொழுத்தை; 0௮1/0. 

[5/4. ௮7/2 த. அராசீசுனி] 

அருச்சுனி” கபய] பெ.(ஈ.) 1. ஒருவகைப் 
பாம்பு; ௮ (0 07 81௮16. 2. தலைப்பிடிக்கி; ௮ 
ா00பா86, 8 0240. 

அருச்சை ௮/ப௦௦ பெ. (ஈ.) 1 வழிபாடு: ௩௦9110. 
98001811௦1. “தோகைக்குஞ் சொன் மறற 
யர.அசை "(வேகாரணி மண. 27), 2. உருவச் 
சிலை; 0௮1. 

த.வ. பூசனை. 

[5/0 ௮525 த. ௮ருச்சை.] 
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அருத்தம் 

அருசி சுப் பெ.(॥.) 1. சுவையின்மை; 

(951616581௨55, கலாம் ௦ ஈஊர5ர். 'வரயருகி 
சோப்” (புதாரற்த. 3222), 2. விருப்பின்மை; 
3/21510, 015116. 

[$1. ௪-/ப/0/2 த. அருசி] 

அருசிசூலை அ பட்கர் பெ...) 
சுவையின்மையை யுண்டாக்கும் ஒரு வகைச் 

சூலைநோய்; 8 21/6௭0110 0௮ 11 16 800௨௦ 

9/1 1156 10௦ 1௦885 ௦07] 80061116 ௦ 

1251416581255 ௮9 (400 ௦4 ௦116 859 1௦௱ 

08517௮101௮. 

[5/7 ௪-/ப௦/2த.அருசி] 

அருசிப்பித்தம் ௮:ப,0-0//74777, பெ.(.) உணவு 
வெறுக்கச் செய்யும் பித்தம்; 5116 பார௦ர் 

020865 01512516 70 1௦௦0. 

/அருசி - பித்தம்.] 
[5/5 ௪-7/2/2 த. அருசி] 

அருசுராணம் அப5£பாகாசா, பெ.(.) புண் 

கழுவும் நீர்; ௮ 10 ௦7 ஈா௨010௮! ௨0210 
1௦ 138 ங௦ய 05: 1௦0/௦. 

அருசுனம் அப2பக, பெ.(ஈ.) அருச்சுனம் 

பார்க்க; 586 ௮//22ப//7/77. 

அருட்டம்' அப, பெ.(.) கடுகுரோகிணி 

என்னும் ஒருவகைப் பூண்டு (மூ.அ.); 6150 

06. 

[5/4 ௮5/22 த. அருட்டம்./ 

அருட்டம்” ௮/ப///2/77, பெ.(ஈ.) 1. வேம்பு (வை.மூ.); 

௱ளா9058. 2. மலைவேம்பு (71.0.1414. 2, 429); 

௦ல் ஈ௦. 3. மிளகு (7.0.141., 2, 429) 

ஓ. 

அருட்டன் ௪ப//௪, பெ.(ஈ.) மிளகு; 0120௩ 

௦௨00௭. 

அருட்டை அறி பெ.(॥.) கடுகுரோகிணி 

(பரி. அக.); 018௦ 1௦௦06. 

[5/0 அ 5 த.அருட்டை..] 

அருத்தசாமம் ௪7ப//2-2477௮/77, பெ.(ஈ.) நடு 

இரவு; ஈா//ொ/0ர். 
[அருத்தம் காமம். ] 

[5/0 ௮௪: க. அத்த. / 

த. யாமம் சாமம். 

அருத்தநாள் ௮/ப//2-௮/ பெ.(£.) 1. பாதிநாள்; 
ஈவர் ஷே. 2. உச்சிப் பொழுது; ஈா1/0ஸெ:; ௭௦௦1. 

/அருதீதம்--நாச்./ 
[$/. ௮077௮2 த. அருத்த. 

அருத்தநிசா ௮7 ப/14/7/22, பெ.(ஈ.) 

அருத்தசாமம் பார்க்க; 886 ௮/0/172-222/77௮/77. 

[5/4 ௮1/72-/22 த. அருத்தநிசா. 

அருத்தநூல் ௮/ய//2-/0] பெ.(ஈ.) பொருணூல் 
(புறநா. 166, உரை); ௦1140௮! ௨௦௦௭௦3. 

[அருத்தம்--நூல்..] 
[46 ௮122 த. அருத்தம்] 

அருத்தபாகம் ௮/ய/௪-729௮, பெ.(॥.) 
சமப்பங்கு; 60ப௮| ற௭ா. 

[$/1. 701922. அருத்தம்.] 

த.பகு : பாகம். 

அருத்தபாகை ௮/ப///2-0272]0 பெ.(.) 

மறைநாூற்பொருள் வகை (சூடா.); 

372௮௮, 1274 ௦1/௦ ௦74 1/6 ஈஸி௪ 

வர்ண ௦5 (விர் ஈவடு கான் ஓ 

றர்சாறாகர்ா ௦1 1௨ ௱காரஷு (ுராாா5) 

1௦ 1௦ ர்ப௮154௦ 0௦ரார் ௦4 பரன். 

[5ம ௮ு்ச-ம்/29௪ 2: த... ௮ருத்தபாகை..] 

அருத்தம்! ௮:77, பெ.(ஈ.) 1. சொற்பொருள் 
(சூடா.); றற, 5॥/90ர௦41௦ஈ, எழா. 

2. கருத்து (உரி.நி.); 00/60, ॥ார்சா!1௦. 
3. செல்வப் பொருள்; 1ங6வ/1, 05. 
"அருத்த (ரிண்ப பொன்ற (கே: 46.2, 3), 

4. பொன் (பிங்.); 0௦10. 5. பயன் (உரி.நி.); பிபிடு, 

ப5ஐ1ப1 655. 

[6/7 ௮௪2 த. அருத்தம்.] 

அருத்தம்” ௪௦//22/77, பெ.((.) பாதி (பிங்.); ௮11. 

த.வ.. துண்டம். 

[51 ௮0/௮: த. அருத்தம். 

அருத்தம்” ௪/0/72/77, பெ.(1.) 1. செய்தி; ௦0)௨01 
௦5219௨. 2. பண்டம்; ௮1௦/6. 3. காரணம்; 

௦08056, ௦0/91, பிரா 09056. 

4. (சாத்திம்) அறிவு நூல்; 581௧. 

5. வழக்கு; (௮14, 119௮11௦1. 6. வகை; ஈாறொ௭ள, 

௦0௨. 7. ராலி, 2௦/4௦. 

[5ம் அா்௪- த. அருத்தம். 
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அருத்தம்” அாபர்சா, பெ.(ா.) துண்டம் 

(நாநார்த்த.); 16. 

[$/4. ௮௦/௪2 த. அருத்தம்] 
அருத்தம்” அபர, குக்கில் (சங்.அ௮க.); 

வேள 68. 

அருத்தமண்டபம் ௮:ப7௪-77210224௮, பெ.(1.) 
அர்த்தமண்டபம் பார்க்க; 56௨ 2 
சரணா... அருத்த மண்டபத்துட் புக்கே " 
(அருண கி! வலம்பார] 4, சங் ௮. 

த.வ. ஓலக்கமண்டபம். 

[அருத்த(ம்) மண்டபம்] 
[5ம் ௮௦125 த. ஆருத்த(ம்)./ 

அருத்தயாமம் ய//௪- சாகர, பெ.(ஈ.) 
நள்ளிரவு; ஈரோ. *அப்பதியருத்த யாமத் 
துனக்களி யுதவங் கோலம்” (வேதாரறி 
0௪8076)... 547). 

/அருத்த.ம்-யாமம். ] 

[5/7 ௮௦௪: த. அருத்த(ம்).] 

அருத்தலக்கணை ௮/ப//௮/சர௮] பெ. (ஈ.) 
(இலக்.) இலக்கணை மூன்றனுள் ஒரு வரியில் 
ஒரு பாகத்தின் பொருளை விட்டு மற்றைப் 
பாகத்தின் பொருள் இயைபு பெற 
நிற்கும் இலக்கணையான விட்டும் 
விடாதவிலக்கணை (இலக்.அக.) (வேதா. சு. 
122), ௨ லாஸ் ௦7 ௮2ல், ஈ வர்ர 
ஓரி கரு 856056 ௦7 ௮ ௩௦0 16 வு 0150810௨0 
80 வரு ஈரக், 6௫ ர [6௦ 
14/2௮, ரர/1777- //7202-ப71427௮ 

[அருத்த(ம்)-இலக்கணை.] 
[541. ௮௭௪: த. ஆருத்த(ம)./ 

[௧. இலக்கணை 5 ஓர. /௮5௪௮] 
அருத்தவாதம் ௮/ப/20/20௮77, பெ.(ஈ.) 

புனைந்துரை (வேதாரணியபு. மேன்மைச். 81); 
228008191௦, ௦௨௮-ஒணாலா். 

த.வ. எடுத்துரைப்பு. 

[5/4. ௮9௪-௦2௦ த. அறாத்தலாகும்] 
அருத்தவேடணை /0//2-620௮ பெ.(ஈ.) 

அருத்திரம் 

ஏடணாத்திரயத்தொன்று; 211௮௦0௱61 1௦ 
ஒவ், ௦06 ௦4 ௪2-0427௮/77, 0.1. 

/5/4. ௮10௪4 ௪2725. அருத்த வேடனை..] 

அருத்தன் ௮ப/௪ற, பெ.(॥.) அரைப்பாகமாகக் 
கொண்டவன்; 016 ௩6௦ 25 ௦ஈடு வர ௮ 6௦ஞ், 
95 பீர்பர772/ 1 1/5 பாரா கார் கந்த, 

"கண்ணுதல் கூடிய அருத்தனை "(தி் 
போியதி 7 70 7 

த.வ. மாற்சிவன். 

[5/7 270192 த. அருத்த. / 

அருத்தாபத்தி ௮/ப1/20210)  பெ.(.) 
அர்த்தாபத்தி பார்க்க; 866 ௮/1720௮/5/ 

அருத்தி'-த்தல் ௫/4, 4 செ.குன்றாவி. (மர. 
இரத்தல்; 1௦ 069, 85% 1401. "நஜெடுமாலே 
புன்னை மருத்தித்து வுர்தோம்" (இல். 
கருப்பா. 23). 

[5/1 ௮739-2 த. ருத்தி] 

அருத்தி அய பெ.(ஈ.) 1. பணிவோன் 
(சேவிப்போன்); 56ம். 2. இரப்போன்; 
௦௦0921. 3. செல்வன்: [1௦ ௮1. 

[5/4 ௮99/2 த. அருத்தி] 

அருத்தி” ச் பெ.(ஈ.) 1. ஆசை; ௦010. 
'அருத்தி புற்றபி ஸாண முண்டாகுமோ 
(கம்பரா... உலாரியல்..32). 2. விரும்பப்படும் 
பொருள்; 124 வர/௦4) 15 8௪0. தரத் 
தல் பொற் சுரத௫ு உறக்க. மர் ரரி; 
(பாரத. 4/ர._...247). 

[5/1. ௪௭2 த. அருத்தி] 
அருத்தி”? அப பெ.(ஈ.) பாதம், அடி; 1௦௦1. 
அருத்தி” அப பெ.(ஈ.) கள்; 1௦00. 
அருத்தி” அப(6பெ.(.) கூத்து (வின்.); கொள. 
அருத்தியன் அபட்சற பெ.(॥.) விருப்ப 

முடையவன்; ௦6 ௦ லாக மா வல. 
'வுற்த மறித்த சேதி லருக்கியன்' (பாரத. 
பூட்ப 779), 

அருத்திரம் ௮/ப1//77, பெ.(ஈ.) மரமஞ்சள் 
(மலை.); (பாவ 166. 

[5/6 காள் ௪25 க. அருத்திரம்.[/ 



அருத்திரமாசு 

அருத்திரமாசு அயர்ர்ச-ச2ப, பெ.(ஈ.) 
பம்பளிமாசு; 8௧1/8 ௦018ஈ06-0111ப5 

060௦ப௱௮௨ 1/01/08. 

அருத்திராங்கம் அபர்னா, பெ.(ஈ.) சி் 
காரம்; 116 8301௨0 | '61'. 

அருத்து ௪ய//, பெ.(॥.) சொற்பொருள்; 
௱6ீ௮ ர, 51071௦211௦. 

பருத்தானா;ப் "(கே5.ர. 245, 7. 

[5/4 வப்)௪ 2 த. அருத்து:/ 

அருத்தோதயம் 
சுறவ(தை)த் 
ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 

வியதீபாதமும் கூடிய வைகறைப் புலர் பொழுது; 

திங்களில் காருவாவும் 

5801௨0 ௦௦0/யா/ ௦7 1௦ 8பா லா 16 

௦௦ 24 5பரா56 ௦0 ௨ 8பாஷே காம் ௨௭௮/௮ 

௮15912 ௮0 ஸ்ல்/றல்வ609, ஈ॥ உள் 

௦4 /. தருத்தோதய மகோதமாம் பொருத்தி 

லோது புண்ணிய காலங்களாம் ' (சேது, 

மேகு(பல. 237. 

த.வ. ஓணக்காருவா புலர்காலை. 

[$/1. ௮0172027௪2 த. அருத்தோதயம்,/ 

அருந்ததி ௮ம் பெ.(ஈ.) 1. வசிட்டர் மனைவி 

(ஐங்குறு. 442); ஈகா€ ௦ரீ ரி முர்ரீ6 ௦7 25144 

௦௦510871௨0 ௮ ற8ா௨0௦॥ 07 ௦95111. 

2. அருந்ததி விண்மீன் (பிங்.); 116 5081061]3/ 

ஏரவர்டி1உ எகா ௨1௦07 67 11௨ மோல் 82, 

5ப0ழ0560 (௦ ௦௨ &ாபாரொ௮ஙி (௮57௦60. 

[9/0 ௮பாரி/௪1/2 த. அருந்ததி] 

அருந்ததிகாட்டு-தல் 

'கருதிகானளா 

2/ப///2022/77, பெ.(॥.) 

திருவோணமும், 

அருருட்டுக்கிழங்கு 

௮/ப/700121/ப-, 

5 செ.கு.வி.(3.1.) அருந்ததிபோலக் கற்புடைய 

வளாகுகவென்று அந்நாண்மீனை மணமகட்குக் 

காட்டுதல்; 1௦ 0௦10% ௦0416 82 அபார்௭ர் 1௦ (6 

ரக் 86 உ ௦௦௮ ௩௦ ௦ ஈரச், 2 0௮ ௦7 

௨ ரானா/௪0௨ ௦௦௫. அிசம்பிற்டதச 

ந்ததிகாட்டி "(௪௧. 2429), 

/அருத்ததி-காட்டு-தல்.] 
[86% ௮:ப/701/௮/2 2 த. அருந்ததி] 

அருந்ததியா் ௮/ப/7220/௮ பெ.(.) 
தோலின்துன்னர் (சென்னை.); 0௦01௦5. 

[5/ம் அபாமுிசற2 2 த. அருந்ததியா.] 

அருந்துதன் ௮௨2/2, பெ.(॥.) துன்பம் 
செய்வோன் (பிங்.); ௦06 ௩0௦ 1 ரி1௦15 4௦ யா05, 

0205௦5 81. 

[5/ம அயாப்/ர௪ 2 த. அருற்துதஎ்./ 

அருந்துதி ௫பாங்ள் பெ.(ஈ.) அருந்ததி', 1 
(திருக்கோ. 300) பார்க்க; 596 ௮/ப7/௪ம 

அருநங்கன் ௮ப7௮/17௮/2, பெ.(.) நாகப்பாம்பு; 

0௦07௮. 

அருப்பகம் ௮/:,0௦272/77, பெ (.)1 வலுவில்லாதது 

1௮1 கூர்்ள் 15 ஈ௦் 81019. 2. விலங்கின் குட்டி; 

௨39௦யார 006 ௦7 ௮ 5060195 ௦7 ௨ஊ௱ரல5. 

அருப்பகன் ௮1,022௪, பெ.(1.) 1 சிறுவன்; ஈாவி6 

ரி. 2. வறிஞன்; 0௦௦ ஈனா. 3. அறிவிலான்; 

ரொ௦ாலாம் கா. 4. முரடன்; ரப06, 1681046255 

௦5௦. 

[58ம் ௮ம்//௮4௪ : த. அருப்பகள்,/ 

அருமேதகம் ௪717722227), பெ.([.) ஒரு வகை 
தீக்கொப்புளம்; ௮ ௭௨௭௦௱௦ப5 016எ714பா6 18 

116 மரக் 0145 156 1௦ க வி ௦ 

௦௦. 

அருருட்டுக்கிழங்கு அாயாப//ப--//சாழப 

பெ.(.) கூவைக் கிழங்கு (0); பட ௨0௦௦1 

றார். 

[அருருட்டி * கிழங்கு... 
/£. ௮7ம1மமம த. அருட்டு./ 
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அருவதா ௮ப௪௦2, பெ.(1.) சதாப்புச் செடி; 

[ப6, ஈஈ௩.8ர4., [பரச 0721/20/9/15. 

[2௦% அப: த. அருவதா.] 

அருவதா” ௮0௦௪௦2, பெ.(.) கழலை; (பா௦பா. 

அருவதான் ௮0222, பெ.(॥.) அருவதா 
பார்க்க; 566 ௮/0/02022. 

அரூதா ௮0/82, பெ.(1.) சதாப்புச் செடி; [ப6. 

[௦17 ௮ாப222 த. அரூதா.] 

அரூபம்!" சாகா, பெ.(॥.) உருவமின்மை; 
1௦65516855, 1100000௮10, 1ஈவர்க101110.. 

"அஞ்சலி னபனறீ ரகத் தரூபமாம்"' (இரகு. 
திக்கு. 253). 

த.வ. உருவிலி. 

[5/4. ௪-/0௪ 2 த. அரூபம், ] 

த. உருவம் 25ம். ரப, 

அரூபம்” அம), பெ.(ஈ.) 1. வானம்; 510. 
2. ஒரு வகைக் கண்ணோய்; 8 (400 ௦7 ஸூ6- 
015635. 

அரூபமா-தல் ௮மசாச-, 6 செ.கு.வி.(4॥.) 
பாழடைதல்; 1௦ 06006 06501816. "தந்த 
அனார் அரூபமாய்விட்டது (இவ), 

[5/4. ச-ா00௪2 த. அரூபம்] 

ஆதல் - தொ.பெ.வி. 

அரூபவலி ௮:1/020௮1 பெ.(.) 1. உள்வலி: "(௮ 
௦8. 2. உடம்பினுள் மறைந்திருக்கும் 
வல்லமை; ௦16144] 805. 

[அரூபம் 4 வலி] 
[5/1 ௪2-0௪ 2 த.அரூபப] 

அரூபி சா0ம/ பெ.(ஈ.) 1. கடவுள்; 0௦0, கரர௦பர 
1௦. 2. சிவன் (பிங்): 5௨. 3. உடலில்லாதது 
(அசரீரி.) (பாரத. புட்ப, 78): உற். ரஙரவ6 
0ா௨85610௨. 

[5/7 கப்றரர2 த. அரூபி] 

அரேணு ௮78£ப; பெ.(.) 1. குலப்பெண்: 99ஈ15 
றொ. 2 வால் மிளகு; ௦படஷ். 5. கடலை: 
௦610௮! ர. 

அரோசனம் 

[5/8 ௮லாப2 த. அரேணுபு 

அரேணுகப்பூ ௮கபர2-0-0ம பெ.(ஈ.) 

கடுக்காய்ப்பூ; ௦ஸ்ப(௦ ஈரா௦0௮/8 0815. 

அரேணுகம் ௯4709௮/77, பெ.(॥.) 1. வால்மிளகு 
என்ற கொடி வகை (மலை.); 0ப0௦௦5. 2. காட்டு 
மிளகு என்ற மிளகுக் கொடி வகை (தைலவ. 
தைல. 77); 1181௩ மாகா௦்60 றஒறற6ா. 

3. கடுமரவேர் (மூ.அ.); 1001 ௦7 ௦90ப!/௦ 
ஈடா விலா. 

[5/0 ௮க1ப2 த. அமரேணுகபம்] 

அரேணுகை ௪8/9௮ பெ.(॥.) அரேணுகம் 
பார்க்க; 866 ௮712744277. 

அரோகதிடகாத்திரம் ௮௭௦௪22107௮), 
பெ.(॥.) நலமும் வலிமையுமுள்ள உடலும் (தாயு. 
பாயப். 59); 50பா0 ௮1௦ 5010 ௦௦%. 

[5/1.௪-29௮ *0/0172* 2022. அரோக 
திடகாத்திரம் / 

அரோகம் ௮௭29௮, பெ.(ஈ.) நோயின்மை; 
1660௦0, 1௦ 0166256, ௬௨௮44. 

[5/6. ௪-072 - த. அரோகம்.] 

அரோகிணி ௪௦9 பெ.(॥.) அரோகிணிக் 
கடுக்காய் (பதார்த்த. 965) பார்க்க: 599 
2/7 01/6 சர/21 

[5/ம். [ம த. அரோகிணி] 

அரோகிணிக்கடுக்காய் 272/6 
/ச் பெ.(ா.) கடுக்காய் வகை 
(பதார்த்த. 965); 8060168 ௦1 ௦6டப।1௦ 
நாவலா. 

/அரோகிணிஃகடுக்க௱ம்.] 

[5/24. ரச த. அரோகிணி] 
அரோசகம் சரம, பெ.(ஈ.) 1. உணவில் 

வெறுப்பு; 055 ௦7 80016. வர ௦ ௮154 
1௦1 1000. 2. அருவருப்பு; 0150 பர. 

[54ம் 2-௦௦௮௧4௪2 த. அரோசகம். 

அரோசனம் ௮௭௦52௮7௮௱. பெ.(ஈ.) அருவருப்பு; 
0150 ப51. 'அரோசனத்துட னத்தின 
தண்ணிர் (பார. திரெள. 705). 

[5/6 2-100௮7௪ 5 த. அரோசனம், / 



அரோசி-த்தல் 

அரோசி-த்தல் ௪24, 4 செ.கு.வி.(5.॥.) 
ளஅருவருப்பாதல்; 1௦ 166! 86௦8006. 
உச) சக்கு அரோசித்துப் போயிற்று 

[5/1 ௪-ம் த. அரோசி-/ 

அரோசிகம் ௮௦2௮7, பெ.(॥.) அரோசகம் 

பார்க்க; 566 ௮/2:2௪24/77. 

[54ம் ௪-10௦௮24௪2 த. அரோசகம்] 

அல்பத்துவம் ௮;0௪/7/04/77, பெ. (1.) 1. சிறுமை; 
5௱௮!658, ௦௦55. 2. ஒரு பண்ணில் 

சிறுபான்மையாய்ப் பயன்படுத்தப்படும் 

குரலோசை; 1016 [879]/ ப560 1॥ ௨ ௱௨௦%3- 

06, ௦0. 1௦ பகுத்துவம். 

[9/4 ௮௮-0௪ 2 த.அல்பத்துவம்.] 

அல்லா அரக, பெ.(ஈ.) முகமதியர் வணங்கும் 

கடவுளின் பெயர்; 186 ௦7 1/பர்ரா' 8 000. 

/. ௮/2 -- க. அல்லா. 

அல்லேலூயா ௮/௪ பெ. (ஈ.) (கிறித்.) ஒரு 

வழிபாட்டுச் சொல்; 9156 16 ட06. 

த.வ. இறைவா போற்றி. 

[[.. அப்ப, (7-ம். 1022௧. அல்வேலூயா, ் ] 

அல்வா அங்கி பெ.(ஈ.) இனிப்பு வகைகளுள் 

ஒன்று; இன்களி; ௮ 180 04 5567. 

த.வ. இன்கூழ். 

[பீ. 9-ஸ22- த. அவ்வா. 

அல்வான் ர்க, பெ.(ஈ.) வண்ணத்துணரி: 

௦௦1160 01௦74 ௦4 21௦05 80015 வா 0010ப15. 

[ப. அசா: த. அல்வான்.] 

அலங்கரணம் ௮௮/1௮/2727, பெ.(॥.) ஒப்பனை; 

௮0௦ொளார், ௮/6 பற. 

த.வ. ஒப்பனை. 

[5/1 அவா 2 ஐ. அலங்கரளம்./ 

அலங்கரி-த்தல் ௮௮/4௮, 4 செ.குன் றாவி. 

(ர.) அழகுப்படுத்தல் (கோயிற்பு. பதஞ். 10); ௦ 

90௦, 068௦0௮ம௪, சாணார். 

த.வ. ஒப்பனைசெய்தல், புனைதல், 

அணிசெய்தல். 

[5/0 அசா: த. அலங்காி-/ 

அலங்காரமண்டபம் 

அலங்காரசாத்திரம் ௮௪/1742-24/1/4௮/77 

பெ.(ஈ.) அணியிலக்கண நூல்; [610116, 

50181006 ௦01 61௦116. 

த.வ. அணிநூல். 

[50். ௮௮7-272 222502 2 த, அலங்கார 

சாத்திரம்] 
அலங்காரப்பஞ்சகம் ௮௪//7௮/2-0௪/4/49௮/77, 

பெ.(ஈ.) வெண்பா, கலித்துறை, அகவல், 

விருத்தம், சந்தவிருத்தம் ஆகிய ஐந்தும் ஈறு 
தொடங்கியாக வரப்பாடும் சிற்றிலக்கியம் 

(இலக்.வி.844); 9௦ 1 14௦ 88௭225 5 14௦ 

ஈன் கர்ர்ள் 161251 ஆரி௮016 ௦162௦ 4௮72௮ 

[6 19௨ 596 25 (6 1 ரி௮ம16 ௦7 66 ஈலம். 

க.வ. ஐயணிப்பனுவல். 

[5/7 ௮௮-(௮௫௮-40௮704௪ 2 த. அலங்காரம் 

பகு்சகும்.] 

அலங்காரப்பேச்சு ௮௪/142:2-,0-22222 பெ. 

(ஈ.)1. அழகுப் பேச்சு; 1 உ ௦௦௭(6 508604. 

2. புனைவுரை; 12156 509600, 11211௫. 

[தலங்காரம்-- பேச்சு, ] 

[5/7 ௮௪1-௮௪2 த. அலங்காரம்] 

அலங்காரம்" ௮௯2447, பெ. (ஈ.) 1 ஒப்பனை 

(பிங்); 80௦, 060018104௦. 2. அழகு; 

பலபட, ஒ15080௦௦, 41790114811655. 

அலர ல்'"(அழகர்கலம். 69), 3. அணிகலன்; 

மாரணளார், வவ. "பாம்பலங்காரப் பரன்" 

(திருக்கோ. 11). 4. திருமால் கோயில்களில் 

படைக்கப்படும் சோறு, சாறு, குழம்ப முதலிய 

உணவு ௦01கரு றாவ! 01167௨0115 சமாளி 

(உ௱!6. 5. செய்யுளணி; [61௦10௮ 

ஊாட்ளளுளா் 11௦ ள் செர்க்0ாத, ௩/2. 
இர்த்தாலர் * சதோல . 6இ 

வகை: 072066 80 ௦௫ ௦ ௦3: 

[5ம் ௮2-4௪ 2 த. அலங்காரம்] 

அலங்காரம்” ௮௮17௮௮ பெ. (1.) வெடிகாரம் 

(சங்.அக.); 5௮/10 ஊ16. 

அலங்காரமண்டபம் /2/172/2-/772/702020/77, 

பெ. (ஈ.) வரவேற்புக் கூடம் (கட்டட. நாமா.); 

5௮/0௦. 
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த.வ. எழிற்கூடம். த.வ. புனைவம். 

[.அ-ங்காராம் 4 மனன டப்] [5/1 ௮௮77-0222 த. அலங்கிறாதம்] 

[5/7 ௮௮௮௪2: த, அலங்காரம்] அலங்கிருதி அ௮ழர்பமர் பெ.(॥.) அலங்கிருதம் 
ச ம் அத ழ் பார்க்க; 566 ௮2/12/0/022/77. 

அலங்காரமாடம் 22/94௮2-7722877, பெ. (1.) 

வழிபாட்டுப் பண்டங்களை வைப்பதற்கு [5/ம் ௮௮-௪5 த. அலங்கிருதி.] 
ஏற்பட்ட மாடம் (கட்டட. நாமா.); 19091௭௨016. அலசம் ௮௪௦௮7, பெ.(7.) 1. மந்தம்; 100/0, 

த.வ. எழில்மாடம். [௦1 ௦1௨௦95. “தலைநோயலசம் * 
[தலங்காரம் - மாடம்] (௦௦: சற: 8. 2. விரலிடைச் சேற்றுப்புண்: 

[9/1 ௮௭2௭: ௧. அலங்காரம்] 1௦9 8006 64/66 (66 1௦5. 

அலங்காரவிளக்கு ௮௪னச/ப, பெ. (ஈ.) [5/4 ௮௮5௪ * த. அலசும்] 
மரத்தண்டிற் பல கிளைகொண்ட மணவிளக்கு | அலசல் ௮௪2௪! பெ. (ஈ.) சோம்பல் (வின்: 
(டா.; கா ரா 8 4/00087 51௮0 வாம் [9210655, 1௮௭௦௦ பா. 
5எய/8வ மாவா௦்65 8பறற௦ாரி 0 உ௱ப௱ாட்ன ௦7 லட்பற்தம். 
$ாவ!! (சொற, ப560 1 (66 ௱வாக௦0௦ 
ோஊ௦/65 ௦4 16 /2ட்௪ ௦02516. [5/4 ௮௪5௮ 5 த. அலசல்../ 

த.வ. எழில்விளக்கு. அலட்சியம் ௮2/2:272, பெ.(ஈ.) 1 கவனமின்மை: 
9015001068ஈாக11௦ஈ. 2. மதிப்பின்மை: 
6506௦. 3. பொருட்படுத்தாமை: 1181. 

[541 ௪/௪ த. அலட்சியம்.] 

அலப்படை ௪௦௦௪8௪ பெ. (ஈ.) போர்க் 
கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படும் கலப்பை 
(சூடா.1,10); ௦ ப௦4, ப560 85 ௨௨0௦. 

/ அலம் படை ] 

(அலங்காரம் - உனக்கு] 

[5/0 ௮லா-(222 த, அலங்காறர்,] 

[5/1 7௮௪2 ஐ. அலம்] 

அலங்காரி-த்தல் ௮2௪2. 4 செ.குன்றாவி, 
(1.1.) அலங்கரி-த்தல் பார்க்க; 596 ௮2/௭ 
'அயலலங்காரித்து"' (குணிகைப்பு அகத். 753) 

[5/4. ௮௮-22 5 த. ஆலங்காறி-] 
அலங்காரி ௮௪ரரகர பெ.(ஈ.) மிகையாக 

ஒப்பனை செய்து கொண்ட பெண்; ௮ ௩௦௱௮ 
வப ர றாவ6-பற. 

த.வ. ஒப்பனைக்காரி. 

அலப்படையோன் ௮200-0012, பெ. (ஈ.) 
கலப்பையைப் போர்க்கருவியாகப் 
பயன்படுத்தும் பலராமன்: ௮/2 (௦ 
61067 0௦1 ௦7 5௭ ரவ 17 
10௦ ப 85 815 84/௮௦. 

[5%1. அசரனச5 ௬. அலங்காரி] 
அலங்கிருதம் ௮௪970/௦௮7 பெ.(ஈ.) ஒப்பனை 

(இராமநா. யுத்த. 122); 800௬௨. 
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[.அலப்படை 2 அலப்பாறட யோர். 

அலப்பனாத்து ௮௮௦௦௮020, பெ. (1.) குண்டூசி 

(சென்னை); றா. 

அலம்புரி--தல் ௮௮7127, 2 செ.குன்றாவி. (3:1.) 
மன நிறைவடையும் வரை கொடுத்தல்; 1௦ 9146 
(௦ 59157௮041௦ ௦ 5சஷ். 'அலம்புறிந்த 
நெ௫ுந்தடக்கை பாலே .மிர.்பதேர " (திவ். 

இருச்சற. 25, 200), 

/ அலம்-புரி-த.ல்./ 

[5/0 ௮௭7 * த. அலம்] 

அலமாரி ௮௮,7727 பெ.(1.) நிலைப்பேழை; 010560 

வவ-ஒவய65, ௮1! பெழறம௦லாம. 

[பீ. ௮௮7: க... அலமாரி] 

அலன் ௮௪7, பெ. (1.) பலராமன் (பரிபா.3, 83); 

௧௯2772, ௮60 11 ௨ 01௦ப0. 

த.வ. வல்லெழிலன். 

[8/2 த. அலன். 

அலாக்காக ௮௪4429௪, பெ.எ.(30/.) அப்படியே, 

தனியாக; (வேர் ௧௨85௦ ௮௦ 190140) 85 1 18. 

பாளை குழந்தையை அலாக்காகத் தூக்கி 

முதுகில் வைத்தது (௨.௮. 
[ப. ௮௮-22 த. அலாக்கு - ஆக..] 

அலாக்கு' ௮2/40, பெ.(ஈ.) கெடுதி (.) ௦0, 

பரு 

[பீ. ௮௪22 த. அலாக்கு./ 

அலாக்கு? அகி, பெ.(ா.) தனிமை; 

5ஓ0க௮42155, ௮1௦௦110655, 015055. 

[ப. ௮௪72 த. அலாக்கு.] 

அலாதசக்கரம் ௮22௪2௮14௪௮, பெ. (ஈ.) 

கொள்ளியைச் சுழற்றுதலிற் றோன்றும் வட்ட 

வடிவு (இ.வ.); 80088! னா உ வா 

௦05௦0 ந என்பார்க ர்ா6-மா2ா0. 

த.வ. வட்டுரு. 

[தலாத 4 சக்கரம்] 

[5/0 ௪-/2/௪ * த. அலாதும் / 

அலாதம்' ௮22277, பெ. (ஈ.) கடைக்கொள்ளி 

(பிங்.)117௨-0௭௮ா0. 

அலிகம் 

[5/ம் ௪/௪: ௧. அலாதம்/ 

அலாதம்” ௮௪0௮), பெ.(1.) மரஞ்சுட்ட கரி 

(நாநார்த்த.); 4௦௦௮. 

[5/7 ௮2/22த. அலாதம்] 

அலாதி அசர் பெ.(॥.) 1. தனிச் சிறப்பானது; 

5௦௱ளி்1ஈ9 50601வி, பா/்பம. அவருக்கு உன் 
மீது அலாதி விருப்பம். 2. எதனோடும் 

தொடர்பில்லாமல் தனித்து நிற்பது; 11௮1 *க74௦ 

9 5119ப!2ா. அவன் போக்கே அலாதி. 

கு.வ. தனிப்பு. 

[(/. ௮௮/௪2 த. அலாதி] 

அலாபம் ௮2௮, பெ. (ஈ.) 1 இழப்பு, நட்டம், 

ஊதியமின்மை; 805௨௦6 ௦7 9வ. 2. தீது 

(திவா.); 6-1. 

[8/0 ௪-/20/௪ 2 த. அலரபம்./ 

அலாபு ௮220, பெ. (ஈ.) சுரை என்னும் ஒருவகைக் 

கொடி (பிங்.); 021/20௨5. 

[5/ம் ௮௪0 ப2 த. அலா] 

அலாயுதன் ௮௮/02, பெ. (ஈ.) பலராமன் (பிங்.); 

22௮-272 ௨௨0 வா் ௨ ற௦ப0. 

த.வ. கலப்பைப்படையன். 

[5/% ௮3/0௪ 5 த. அலாயகுள்.] 

அலாவு ௮5௦0, பெ.(ஈ.) அலாபு பார்க்க; 586 

2024, 

[5/5 ௮௪ம்ப2 த. அலா] 

அலிகம் ௮௪௮/7, பெ. (.) நெற்றி (சிந்தா. நி. 

299): 101௨௨80. 

[58௩ ௮2 த. அலிகம்./ 
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அலிசிவிரை ௮௮ பெ. (ஈ.) ஆளிவிதை(0.0.) 

056௨0. 

[அஸி -விரை.] 

[ 0. ௮5/4 த. அலிசி/ 

[உதை 2 விரை. 

அலீகன் ௪௯/7௪, பெ.(॥.) தலை; 680. 
அலிீகணிற அற்றுழியம் உடம்பாடுதவின் ” 
(கோல், பொருசர். 77 உரை). 

[5/7 ௮1௪2 த. அலீகு்.] 

அலீசா! ௮/௪, பெ.(॥.) பட்டு வகைகளு 
ளொன்று; 8116 0101 14/௨ நலா 100, எண்௦் 

25 8 8௦ கந பாக றண்ா ரபா ய 

1௨ ௦ வனா 5106. 

[(.. /2022 த. அலீசா..] 

அலுகோசு ௮30, பெ.(1.) (யாழ்ப்.) தூக்குத் 

தண்டனையை நிறைவேற்றும் அரசு அலுவலர்; 
ஈவாணறலா. 

அலுப்தசக்தி ௮1/௦2] பெ. (.) 
பேரருளுடைமை; (589) வா 
0088685860 ௦4 [ஈரிஈரரட றாக. 

[ஈம் அப சத. அலுப்தசக்தி] 

அலேகம்! ௮:6௮, பெ.(ஈ.) எழுத 
அணியப்படுத்திய வெற்றோலை (சிவதரு. 
சிவஞானதா. 58); 618ா% றவி௱ |/௨91/65 
௦ா608160 8௭0 1௦1160 1௦0942 10 வாரா. 

த.வ. வெற்றேடு. 

[5/0. ௪-/2//722 த. அலேகம், | 

அலேபகன் ௮25௮92, பெ.(ஈ.) ஆதனைக் கரிசு 
(பாவம்) பற்றாதென்னுங் கொள்கையினன் 
(சங்கற்பசூரியோ. பக்.8); (றாரி.) ௦0௨ ௦ 
௦61165 (4 5 0065 1௦1 118௦1 (15வர (5 
௮ 50. 

[5/6். 2-/502:22 த. அலேபகன்.] 

அலோகம்! ௮2ஏ௮௱, பெ. (ஈ.) 4, கதிரவனின் 
கதிர் படாத உலகம்; ௦10 சுண்டா6 (6 ஒப 6 
9/5 0௦ ௱௦ர4 15), 2. ஐம் பூதத் 
தொடர்பில்லாதது; (881 ர 16 ஈர 
௦௦£14பர60 ௦74 (6 1/6 ஒொனா(6. 

த.வ. காணப்படாத உலகு. 

[5/1 ௮0/5 த. அலோகம்] 

அலோகம்” ௮67௮7, பெ.(ஈ.) மாழை யில்லாதது; 

1௦-௦4. 

[5ம் ௮-/2/௪2 த. அலோகம்] 

அலெளகிகம் ௮௪/9௮, பெ. (ஈ.) உலக 

நடைமுறைக்கு மாறானது; பா], 

1௦௦௦7 வா் விஞ் காக. 

[5/0 ௪2/22 த. அலெசாகிகம்/ 

அவ்யாசகருணை ௪:௪2௪-(௮:ய௮ பெ. (.) 
காரணமே வேண்டாத அருள் (தென். இந். 

க்ஷேத். 252); 01806 யா௦1 0௦65 ௦1 £௨௦ப/ 

டு றா ஒலர் 1௦ 08ப5௦. 

/5/ம் ௪-நசானையா22 த. அல்யாச கருணை,] 

அவ்வச்சிலேடிகவியாபகம் ௪1:௪௦-௦422/௮- 

7726292177, பெ. (ஈ.) நன்கு 

பொருந்தியுள்ளதாலுண்டாகும் நிறைவு 

(சிவப்பிர. சிந்தனையுரை); (ஐா॥!.) ஐ 

பே€ 1௦ ௦௦56 ௦ 1௱௱ 601௪16 ௦௦4௮௦0. 

[5/7. ௪ப௦௪3/25/4௪- ற௪0௪௪ 2 த. 

அவ்வச்சிலேடிகலியாபகம்.] 

அவ்வல் ௮௮! பெ.அ.(80].) முதன்மையான 
(.1.ட.) ம் உாஞ்வ. 

/47சம். ௪௧௧௮2 த. அவ்வல்] 

அவ்வியக்தம் சட்சசா, பெ. (ஈ.) 
1. அவ்வியத்தம் பார்க்க; 566 அஸ்வ. 
2. நூற்றெட்டு சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று; 
௮6 ௦4 80 பழவா/520. 

[5/0. ௪-௫:௮//2 2 த. அவ்வியக்தம்,] 

அவ்வியக்தி சாந்! பெ. (ஈ.) புகைக்கொடி, 
வால்வெள்ளி (தக்கயாகப். 457. உரை); 89 
௦. 

[5/6 ௪-4 த. அவ்ியக்கி.] 

அவ்வியத்தம்' அஈஞ்ச£௮7, பெ.(1.)1. விளங்கக் 
காணப்படாதது; (௮1 பார் 15 10௦௦601016, 
வர்க 6, ௦ றகா!ர65160 0 011 வாப்சரகம். 
2. உலகத் தோற்றவியல் கோட்பாடு 
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(மூலபிரகிருதி) (சூத. சிவமான். 8,11); 

(௮27/2) ஜாரா] பா!7ரசா௨ா 121௨0 

பர்ரி விறி/6 பெர் ௦4 கார்ட் 66 ௫௦70 15 80160. 

3. பீடத்தோடு கூடிய சிவலிங்கம் (சைவச. 

பொது. 119); ௪௪7 00 9 606518! 

[மாகா 5௮, 0154, ர். உரு ரா௧06 ௦7 
5௫௯1. 4. ஒரு பேரெண் (பிங்.); 8 ஈபா0்60 

௦05௮0 0பரர்॥/௦5. 

[5/5 ௪-௫:௪-22 க. அவ்வியத்தம்/ 

அவ்வியத்தம்” ௮1ஈர்௪/72/77, பெ. (ஈ.) 1. ஆதன் 
(ஆன்மா) (நாநார்த்த.); 50ப(. 2. விண்வெளி 

(தக்கயாகப். 408. உரை); 91691 ௦௦8/௦ 

50806. 

[5240ம் ௮-/௪42 2 ஐ. அவ்வியதீதும், ./ 

அவ்வியத்தலக்கணை ௮௩௫௪௮2442௮ 

பெ. (.) மலைமகள் (கூர்மபு. திருக்கலி. 23); 

[2௫ பம. 

[5/-்.௮9-0-/9௮௮த அவ்பப்பேத் தலக்கறைை] 

அவ்வியத்தலிங்கம் ௮௩௫௪1௮1177, பெ. (1.) 

அருவத்திருமேனி (சி.சி.12, 4, மறைஞா.); 

(5௮142.) 1௦655 850601 01 000. 

[ர் ச-௫ு/௪ 7 ///14.2த. அவ்வியத்த 

சிங்கப். ] 

அவ்வியத்தன்" ௪௫1ந௪//22 பெ. (1.) கடவள் 

(வேதா. சூ. 422); 600, 85 1௪ பாவ 60 

டா. 

5/7. ௪-௫/2-0௪ 2 த. அவ்வியத்தசன்.] 

அவ்வியத்தன்?” சாற்சர்க பெ. (ஈ.) 

அறிவில்லாதவன் (நாநார்த்த.); 06 ௦ 15 

0௦௦10 ௦7 ர் 4/80௦௨6. 

[51 ௪-௫ த. அவ்வியத்தன். ர] 

அவ்வியம் ௮1௩/27/7), பெ. (ஈ.) தேவர்க்கிடும் காவு 

(மச்சபு. சிராத்தானு. 2); ௦044௦ ௦17260 1௦ 1௦ 

0௦05. 

த..வ. திருப்படையல். 

[5/0 ௪0/௮2 த. ஃவ்ஒரியாம்./ 

அவ்வியயம் ௮1௩/௮, பெ.(ஈ.) 

1. அழியாதது; 1௪1 வாள் 15 றான வ்6. 

"ஊழி தனினுங் குன்றறிர்த்தவினா 

அவ்வெதிரேகம் 

கங்கிய/யம் ” (பேதா. ரரி, ம வகு. 74. 
2. இடைச்சொல் (பி.பி.33, உரை); 1106011௮16 

44/00, 0லா1/06. 

[5ம் ௪-0/௮:௮2 த... அவ்வியயாம்./ 

அவ்வியயன் ௮1௩௫௮, பெ. (7.) கடவுள்; ௦0, 

[6 ரா ஊா௭்16. 

[5/ம் ௪-பட்/௪ 2 ர. அவ்வியயன்.] 

அவ்வியாகிருதம் ௫ஞ் ப, பெ. (ா.) 
1. தகாதது; வார ஈ15௦01/2/௦ப8நடு ௨08060. 

” அவ்ியாகிராத வியாபரம். 2. சிவனது 
காரண உடலாகிய மாயை (கட்டளைக். 159); 

(21 மார் 15 பாய்ரரர்சாகார்/2160, 16 

ர்வ 5படி51வா௦ 11௦0 ர்வ! 1095 

21€ 601460, 6005106160 85 116 095௮! 

௦௦0 ௦4 5௪௪. 

[58௩ ௮-/2/42௪ 5: த. அவ்வியாகிருதம்/ 

அவ்வியாப்தி ௮௩ம் பெ. (ஈ.) 

இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தில் இலக்கணஞ் 

செல்லாதொழியுங் குற்றம் (தருக்க சங். 5); 

(௦0.) 1அப/டு ெி/(/௦ா, 6௨0 ॥"8000௮06 

(௦ 76 ௦4 (௨ ௦0/௨௦15 11010௦2160 ௫ 1௦ 010, 

௦6 ௦71466 /0.24/77, 0.5. 

த.வ. சொல்லாக்குற்றம். 

[5/4 ௪-2 த. அவ்வியாப்தி] 

அவ்விரதம் 222௦௯, பெ. (.) 

நோன்புக்கேடு; 9௭௮௦ ௦4 4௦ம். அனைய 

௨வ்விரதத் தோடறிசலம் ” (நீ0க௮) 2422. 

த.வ. நோன்புமுறிவு. 

[5/8 ௪-௭௮/22 த. அவ்விரதம்./ 

அவ்வெதிரேகம் சபாச்சு, பெ. (ஈ.) 

தன்னுறுப்புகளுள் ஒன்றான வெதிரேக 

வாக்கிய மின்றிக் கூறும் உய்த்துணரும் வகை 

(மணிமே. 29, 450); (ஈ/.) 8 12112010 ப5 

லை! வ வ6 (06 ஈ௦-ஒ051800௦ ௦4 6௦47 

உல் வாம் 16 ௱/0வி6 1௨5 15 512160 

ட்பர் 1௦117௨ ௨8௨/௦ 01௦6 01716 ௦௮. 

[5/ம் ௪-ட௪ப்24௪ 5: த. அவ்வெதிரேகம், / 



1 அவ 318 அவகாசம்” 

அவ! ௪௭௪, இடை. (ற8ா.) கீழ் முதலிய ஆவகடஞ்் செய்வா” (நீதிசாரம் 19). 2. தீயூழ் 
பொருள்களைக் குறிக்கும் வடமொழி (துரதிர்ஷ்டம்) (நாஞ்.); ॥ா1510171பா6. 
முன்னடை; 8 5வா8/ நானி% லமாக வா 

008, ௦7, வஸு, 86 ॥ அவதாரம். 

[5/7. ௪௪2 த. அவ] 

அவ 2/2, இடை (லர) எதிர்மறை 
முதலியவற்றைக் குறிக்க முன்வரும் 
வடமொழியிடைச்சொல்; 3 5851ம் நாஎரி% 

655110 ॥6081100, 0618110121/௦0, 

ாரீவார்0ர்டு. 85 1 ௮/௮ 

[5/4 20௪ : த. அவ] 

அவக்கரம்' சகா, பெ. (ஈ.) 1. குய்யம்; 

1௨16 ஐவா15 011 ௨ ௱௨/6 ௦ 72ாவ/6. 
2. விட்டை; 6ம், போர. 3. மக்களின் 
மலம்: பா ஒமாளாளா. 

2 

[5/01. ௮/௪5/22 த. அவக்கரம்,] 

அவக்கரம்” ௪), பெ.(ஈ.) தேரின் உறுப்பு 
(நாநார்த்த.); 9 நவ ௦8 8 பாலார் 

[5/2 2௦௮/௪ த. அவக்கரம்,] 

அவக்கியாதி ௪ர்சிபர் பெ.(ஈ.) அவப்பேறு; 
0151மெபர்6. 

அவக்கிரகம் ௪௦௪-//7/௪9௮7, பெ.(ஈ.) 1. படை; 
௦51806. 2. மழைத்தடை; 0௦ப0॥ர், *௮!1பா6 
௦ எர. 3. யானையின் நெற்றி; ஒஒரவார்'6 
*௦161680. 

/5/0். ௪௦2-9௪/௮2 அவக்கிரகம்] 

அவக்கிரசம் ௪௦௪-6௪௮, பெ. (ஈ.) காடி 
(வின்.); 1060௮. 

[5/4. ௮0225௪ - த, அவக்கிரசம், ]/ 

அவக்கிராகம் 202-22௮, பெ.(ஈ.) 
சாவிக்கை, (சபிக்கை) தீமொழி கூறுகை 
(சிந்தா. நி. 324); ௦பாவஈா. 

த.வ. சாவித்தல்.. 

[5/0 ௮௦௪-9720௪ த. அவக்கிராகம், / 
அவகடம்' ச்சர, பெ.(ஈ.) ஏய்ப்பு; 
பி, 0606. "கழுத்திலே காடம் 
மனத்திலே யயகடம் (பழ. 

அவகடம்” ௪௦௮௪. பெ. (ஈ.) 1. தீச்செயல்: 
811 801. "அற்பமாங் குத்தினா லே 

த.வ. போகூழ். 

[$/ம். ௮02-/௪7௪ 2 த. அவகடம்/ 

அவகதி' ௪௪7௪ம் பெ.(ஈ.) தாழ்ந்த நிலை; 51916 
04 060780௮14௦. '“தவமாய தேவ ரவகதிபி 
லமுந்தாமே ”(திருவாச; 77 2. 

[5/7 ௪0௦௪-9௪02 த. அகதி] 

அவகதி* அரசர் பெ. (ஈ.) அறிவு (சிந்தா. நி. 
314); 11௨00௦. 

[5/4 ௮௪-௪2 த. அவகதி] 

அவககனத்துவம் ௪/:௪2௮/7௪-/70/04/77, பெ. 
(॥.) மனத்தினுட் புகுந்தன்மை (மேருமந். 93, 
உரை); 6 0௦௧௭ ௦7 பார் -றளள்் ௨௦. 

[5/2 ௪/௪-72/1௮)2-0/22த. அவககனத்துவாம்] 

அவகாகி'-த்தல் ௮௪4௮, 4 செ.கு.வி. (44.) 
உட்புகுதல் (திவ். திருவாய், 6, 1, 4, பன்னீ); 1௦ 
பா 11, ௨6 (௦. 

[5/. ௮/2-92/௮2 த. அவகாகி-] 

அவகாகி“-த்தல் ௮௪4/4, 4 செ.குன்றாவி. 
(/.1.) ஊன்றியறிதல்; 1௦ 16௨ ௦1௦ ப௦11, 
௨518. 

[5/0 202-72/22 த. அவகாகி-] 

அவகாசப்பெயர்ச்சி ௮௦௪722௪-2-09)/2:20]/ 
பெ. (ஈ.) கடன் முதலியவற்றைத் தீர்க்குந் 
திறன் (யாழ்ப்.); 201117 1௦ 5016 ௦௮1 வார் ௦ 
பரவால ௦6. 

[5/4. ௪02-:85௪௩0-/௮7௦௦/ 2 த. அவகாச௫ப் 
பெயரச்சி.] 

அவகாசம்! ௪௦௮7258277, டெ. (.) 1. சமயம்: 16, 
௦009810, 002௦7பார்டு, |6பா6. “அந்தச் 
செயலைச் செய்ய அவகாச மில்லை” 2. இடம்; 
01806, 1௦௦. “இந்தக் குறைக்கு அவகாச 
யில்லை "(சி.சி ௧ 5, சிவாக்,). 3. திறமை; ஸ்ர: 
65. கடனைத் தீர்க்க எனக்கு 
அவகாசமில்லை (வின். 

த.வ. வேளை... 

[$4். 205-25௪ 2: த. அவகாசம். 
அவகாசம்” ௮௦௪725௮௱, பெ. (ஈ.) (பாத்தியதை) 

உரிமை; ௦௦ 1911, கொ, 1106. மினி 
அவகாசம் பாட்ட அவகாசம் (நாஞ்... 
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த.வ. உடைமை. 

[5/4. 2042425௪ 2 த. அவகாசம்] 

அவகாசம்” 2024222777, வி.அ. (௨04.) 1. ஒய்வு 
நேரம்; |615பா€ீ (16 1௦ 80316. இப்போது 
தான் சற்று அவகாசம் அி௮._த்தது, 
நிம்மதியாக உட்காரந்திருக்கிறேள் 

கு.வ. அமையம். 

[54ம் 20௮22௪ 2 த. அவகாசம்] 

அவகாசமுறி ௪௮௪2ம் பெ. (ஈ.) பிரிப்பு 
ஆவணம்; ௮1/4௦ 0660 ளே 116 196 
௦16505 ॥ஈ ௦0 எடு (௩.1). 

[5/0 ௪2 2 த. அவகாசம்] 

அவகாசி-த்தல் 202423, 4 செ.கு.வி.(3:.1.) 
சுணங்குதல் (சிலப். 18, 25, உரை); 1௦ 0. 

[54% ௪௦௪-25௪ 2 த. அவகாகி-/ 

அவகாசி ௪௮4257 பெ.(॥.) வழியுரிமை (நாஞ்.); 

வ. 

த.வ. மரபுரிமையன்.. 

[5/0 ௮௦௪-22௪ 2 த. அவகாச] 

அவகாசிப்பி-த்தல் 2242202004 
செ.குன்றாவி. (3.1.) இடம்பெறச் செய்தல் 
(த.நி.போ.114); (௦ ஊாஷடி6ீ 1௦ ௱௭6 ௦௦, 

ா௦ங/06 ௮ 800௦ரபாநு/ 1௦. 

[5/1 ௪12-42222: த. அவகாசிம்-/ 

அவகாயம் ௪௦௮/௮, பெ. (1.) வானம்; 50806. 

" தவகா.யத்துத் கேரை யடிதீதெரு.ட் டாப்” 
(நீலகே] 504), 

[54ம் ௪௦௪-222 2 த. அவகாயம்,/ 

அவகாரம்" சகு, பெ.(ஈ॥.) முதலை; 

0௦00016. 

[6/4 ௮௦௪-/.2/௪ 2: த. அவகாரம்/ 
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அவகாரம்” ௪௯௮௮7, பெ.(ஈ.) 1. போர் 
முதலியவற்றின் இடைநிறுத்தம்; 10௮௫ 

06$5910, 85 011. 2. சூது; 086 ௦1 0106. 

3. களவு; 1611. 4. கவரகை; 19//809 010106. 
5. அழைப்பு; [1(191100. 6. பொருள்; 
8பட51210௦6, 211016. 

[5/7 ௪௪-௮2 2 த. அவகாரமம்/ 

அவகாரன் ௪௦௮௪, பெ. (7.)1. திருடன்; (1. 
2. சூதாடுபவன்; 9௨6. 

[$/ம ௮௪-௮௪ 2 த. அவகாரன்./ 

அவகாகம் ௮௮/௪௮, பெ. (॥.) மனத்திற் 
பதிகை; ௦௨10 ௩/௮! பா51000, 900 0660 

ர் 16 ர். 

[5ம் ௪௦2-௮7௪ 2: த. ௮வகாகம்/ 

அவகாகனசிநானம் ௦2-422272-2/727௮/77, 
பெ. (॥.) அமிழ்ந்து குளியல் பண்ணுகை, 
முழுகிக் குளிக்கை; 0௦1616 றா பா 

ங் ரா டண்ரா0. 

அவகிருத்தியம் ௪௦௪-/பபவா, பெ. (ா.) 
கெட்ட செய்கை; 611! 201௦. 

[5/4 ௮௦௪-ரபற 7 2 த. அவகிருத்தியம்] 

அவகீதம்' ௪௦2-9/77, பெ. (.) 1 பலர் பழித்தது; 
1121 பா் 1/5 0650156560 0 காது. 

2. பழிச்சொல்; /பாரு, ॥600௮00. 

[5/0 ௪ப2-ரர2 2 ௬. அவகீகும்/ 

அவகீதம்” ௮12-72௪, பெ. (.) வசைப்பாட்டு 

(நாதநார்த்த.); 591110 2156. 

[5/ம ௮0௮-21௪ 2 த. அவகீதம்./ 

அவகீர்த்தி ௮௪-10 பெ. (ஈ.) புகழ்க்கேடு; 
ஈர்காரு, 01607௮௦6. 'அவகீர்த்தி.யுலகி அற்ப” 
(ச்ச, புதிர், 744). 

[5/5 ௮0௪/2 க. அவகிர்த்தி/ 

அவகீரணம் ௪02-/0747௮/7, பெ. (ஈ.) சிதறுகை; 

5051140. சாசவகீரணத்தனைய பேனர்” 

(ம/துரரசளா11/, மேசரசற;ப. 557, 

[5/8 ௮௪-௮௪ 2 த. அவகீர்ைம்./ 

அவகுஞ்சனம் ௪௦௪-6௪2, பெ. (ஈ.) 

வளைவு (சிந்தா. நி. 323); ௦210, போ௨6. 

[5/ம் ௮0/2-6பிமனாச 2 த. அவகுஞ்சனம்] 



அவகுண்டனம் 

அவகுண்டனம் ௮௦:௪-/0227277, பெ. (ஈ.) 
மூடுகை; ௦௦/10. 'பத்திசோ் சு வசத் 
தவகுண்டனம் பண்ணி” (கடம்ப. ப. 
இலிலாசந, 79.4), 

[5/. 202-ஏப௮72 2 த... அவகுண்டனம்.] 

அவகுணம் ௪௦௪-74௮, பெ. (ஈ.) தீக்குணம்; 
10105 6௨/5, 080 015005!1/0. 

குணவிரகளை "(திருப்ப 5:55), 

[5/4. ௫/௪-ரபச2 த. கொடுங்குணம்.] 

அவகேசி ௪௦௪-25/ பெ.(ஈ.) காய்க்காத மரம் 
(பிந.); வால 166. 

[581. 202-220 2 த. அவகேசி] 

அவச்சேத்தியம் 2௦2-௦-2510௪77, பெ. (ஈ.) 
பிரிக்கக் கூடியது (விசாரசந். 321; (௩௮௩ வர்ர 

வொ 66 511 பற, 

[541. 21:2-0-072ஞ்/2 த. அவச்சேத்தியம், 7] 

அவச்சேதகம் ௪௦௪-௦-22027௮, பெ.(ஈ.) 
வேறுபடுத்துந் தன்மை (சி.சி.2, 54, சிவாக்3: 
மோ ப6 0 ௦ பார்வ அர்ர்ப(6. 

[5/0. 204-0-0720512 2 த. அவச்சேதப்.] 

அவசகுனம் ௪௦௪-224, பெ. (£.) தீக்குறி; 
௦௨௦ ௦௱8. 

த.வ. தீநிமித்தம். 
[5401. ௮0௪5௮பா22த. அவசகுனம்.] 

அவசத்தம் ௮2-2௪/7௮/7, பெ. (ஈ.) பிழைபாட்டுச் 
சொல்; 11001716௦1 ௦10. 'சீவன்முத்த 
ரென்னும் அ௮வசத்த மாபாதகமென் 
(முரத்தீ]நிச். 773. 

[5/1. ௮0௪7520723 த. அஃ/சத்த.ம்] 
அவசம் ௪௦௪5௪7, பெ. (1.) தன்வயப்படாமை: 

ப ரிவொ௱ளாட் ௦6110 065106 ௦0654. ஈ௦ 
ஈவர் 0065 6௫ 7௨௦ ர்]. அ திங்லா 
ளென்ன ௨வசமாய் "(கந்த வள்ரியம் 753). 

[540 ௪-௦௪2௪2 ௬, அவசும்[/ 
அவசாப்பிணி 20/20 பெ. (ஈ.) வாணாள், 

இன்பம் முதலியவை சுருங்குங் காலம் (குறள், 
361, உரை); (வாக.) ௨உ௱ணளர் ஈர 1௦810 

320 

அவ | 

அவசரசசிகிச்சை 

ரீ ௮0 நா௦5றவாடு, 8 வொ ௭௮ 11010216௦0 ௮ 
0௦0 00பர56 11 06811௦. 

[9/6 ௪௦௪-9௮த. அவசாம்ரணி] 

அவசரக்குடுக்கை ௮0/௪5272-//ப//(44 பெ. 
(1.) பதற்றக்காரன் (கொ.வ.); 85, ஈர 
௦௦1501. 

த.வ. பதற்றக்குடுக்கை. 

[ அவ/சர.ம்--கு(ுக-கை.] 

[5/4 ௪௦௪-2௮௪ ௬. அவசரம்] 

குடு குடுக்கை. 

அவசரக்கோலம் ௮௦௪2௮/2-/-25/2/77, பெ.(ஈ.) 
(திருத்தமாகச் செய்ய முடியாத அளவுக்கு) 

விரைவாகச் செய்வது; 801/0 006 ॥ 

18516. அவசரக் கோலத்தில் கட்டிய வீடு 

இய்டித்தான் இருக்கும் (௨.௦. 

த.வ. பதற்றக்கோலம். 

[அவசரம் கோலம்] 

[5/4 ௮12-௮௮2 ௧. அவசரம்] 

அவசரச்சட்டம் ௮௦௪25௮/2-2-௦௮௮77, பெ.(ஈ.) 
நாடாளுமன்றத்தின் அல்லது சட்ட மன்றத்தின் 
கூட்டம் நடைபெறாத காலத்தில் குடியரசுத் 
தலைவராலோ மாநில ஆளுநராலோ விரைவுத் 
தேவை கருதி பிறப்பிக்கும் இடைக்காலச் 
சட்டம்; (0122) கா ாள்ாலா௦6 ௦௦ ப/02120 
டூ 06 8/1 ௦ ௨ பேோஙளாா 0ரீ அ 51௮1௦ 
ரள 006 வார்கள் 0 14௨ (60151௮1பா6 15 
1101 ॥ 8562558101. 

த.வ. விரைவுச் சட்டம். 

/ அவசர.ம்-௪ட்டம்.] 

[5/04. ௮0௪-2௮2 த. அவசரம்.] 
அவசரச்சம்பா ௮௦௪5௮2-௦-௦2௮724 பெ.(ஈ.) 

பெருநெல்வகை (நெல்லை.); 9 140 ௦7 0800. 

த.வ. குறுஞ்சம்பா.. 

[அவசர-சம்பா.] 

[5/6 ௪/௮-2௮௪2 த. அவசரம், 7] 
அவசரச்சிகிச்சை ௪௦௪522-2-௦22௮) பெ, 

(ஈ.) மருத்துவமனைக்குக் கொண்டுவரும் 
கடுமையான நோயாளிக்கு உடனடியாகச் 
செய்யும் மருத்துவம்: ௨௪9 உற வாட். 

த.வ. சடுத்த மருத்துவம், சடுத்த பண்டுவம். 
[5/4.202௮12-௦/545 த. அ௦/சரசிகிச்சை. ] 



அவசரச்சிகிச்சைப்பிரிவு 

அவசரச்சிகிச்சைப்பிரிவு 21/2.22/2-௦- 
௦//2222-0-ம/ய, பெ. (॥.) பேரிடர் நிலையில் 

மருத்துவமனைக்கு நோயருக்கு உடனடி 

மருத்துவம் வழங்கும் பிரிவு; உ௱ஊ9 வ ௧0 
௦ ஊரு பார் ர ௨ ௦5011௮. 

த.வ. விரைவு மருத்துவப்பிரிவு. 

[அவசரம் சிகிச்ச பிரிய] 

[$/01. ௮02-5௮:24020/522த. அவசர சிகிச்சை. 

அவசரத்துக்குப்போ--தல் ௮௦2௮/2-//ப//%ப- 
ற-22-, 8 செ.கு.வி.(1/.1.) மலம் நீர் கழித்தல் 

(பாண்டி.); 1௦ ௨5 0வி5 ௦4 ஈர்பா6. 

த.வ. ஒதுங்கப்போதல். 

[அவசரம் அத்து-கு-போ-.. 

[5/5 ௮0/௪-8௮௮2 த. அவசரம்] 

அவசரப்படு-தல் ௪௦௪2௮௪00௪2/-, 20 
செ.கு.வி.(.॥.) பரபரப்புடன் நடந்து 

கொள்ளுதல், விரைவு காட்டுதல்; 8106 பாபபே6 

1௮516, 6௨25. அவசரப்பட்டு தரு முட௮க்கு 

வந்து உடொதீர்சர் (௨.௮, 

த.வ. பதற்றப்படுதல். 

[.அவசர.ம்--படு-./ 

[5/6 ௮௦௪-2௮௮ த. அவசரம்] 

அவசரப்படுத்து-தல் ௮0/:22௮/2-2-0௮01/78ப-, 2 

பி.வி.(0.3.) விரைந்து முடிக்குமாறு முடுக்குதல், 

காலம் தாழ்த்தாமல் முடித்து விட தூண்டுதல்; 

௮/6 2512, 1௦ 0௦ 500, பாரு மூ. 

ஊிரைவாக வாங்குங்கள் நான் போக 

வேண்டும் சன அவசர ப்படுத்தினான் (௨.௮௨, 

த.வ. முடுக்குதல். 
[.அவசரம்-படுத்து-..] 

[5ம் ௮1௪-2௮2 த. அவசரம், / 

படு படுத்து-. 

அவசரப்பாடல் ௮௦௪3௮/௪-,0-0229) பெ.(॥.) 

கட்டாயமாக நினைவில் வைக்க வேண்டிய 

பாடல்கள் (மீனா. சரித். |, 10); ஈறாக! 

18285 டு ௦4 ௦5௦1. 

த.வ. கட்டாயப்பாடல். 

[அவசர.ம்-பாடல்..] 

[$/ு் ௪12-8௮௮ த. அவசரம். 

அவசிட்டம் 

அவசரம்! ௪௦௪2௮௮), பெ. (॥.) 1. சமயம்; 
0௦௦98]00, 12/௦ பா௮01௨ ௦றற௦ா்பாடு, “அவச 
ரத்தவணிறடை நிகழ்ந்த மெப்க்குறு” (பாரத. 
௪ம். 72). 2. விரைவு; பாரு, பாடவா. 

"பாம் வாங்க அவசரமாப்ப் போலிறாச் 
3. வலுக்கட்டாயம் (ஆவசியகம்); 1॥6065510, 

௦௦ற0ய/௦1. “அவசரத்தக்கு.ர் பாவமில்லை 
4. கோலம்; /8110ப5 00565 0148 வெட 8 

(ஊாறி6. “பெருமாள் உட்கார்ந்த அவசரமாய்ச் 
சே சாதிக்கிறார்”. 

த.வ. விரைவு, முடுக்கம், பதற்றம். 

[8464 ௮102-2௮22 த. அவசரம்] 

அவசரம்” ௪௦௪2௪:௮77, பெ. (ஈ.) 1. ஆண்டு 
(நாநார்த்த.);$221. 2. அரசு பணிகளுளொன்று 

(1/..௩.1047 1911); ௨90௭ ௦1106. 

[5/ம் ௮1/2-௪௮௭ 2 த. அவசரம்] 

அவசரவர்த்தனை ௪௦௪2௮20272 பெ.(॥.) 
வரிவகை (14.6. ௩.427. ௦7 1925) ௨12%. 

[அவசரம் - ௨ரத்தனை.] 

[5/0 ௮-/௪5௮722 த. அவசரம்] 

| அவசன் ௪௦௪5௪, பெ.(ஈ.) தன்வயமிழந்தவன்; 

௦௨ வூர௦ 85 1௦51 5517-௦௦1௦. "மயில் 

பூண்டவசராபம் “(காருச1,: திச... 57. 

த.வ. மெய்மறந்தவன். 

[5/5 ௮-2: த. அவசஎ்.] 

அவசான காலம் ௪௦௪5272-/2/47, பெ. (ஈ.) 
இறப்புச் சமயம்; 6 ௦14 06944. 

த.வ. இறுதிக்காலம். 

[அசாம் -காரலம்,/ 

[5/0 ௪௦௪-௪௮7௮2-த. அவசாளாம்/ 

அவசானம்'!' ௮௦௪2௪௮7, பெ.(॥.) முடிவு; 

௦௦0/ப510, 1௭2௦, 80. 

[5/4 ௪௫௦2-௪௮7௪ த. அவசானாமம்] 

அவசானம்” ௪௦௪52௮), பெ.(ஈ.) 1. இறப்பு; 
029147. 2. எல்லை; ஈர். 

[5/4 ௪௦2-௪௮7௮2 த. அ௮வசானம்] 

அவசிட்டம் ௪௦௪௮/7௮/77, பெ.(1.) மிச்சம் (இ.வ.); 

பாடக, 15௨05. 

[5/4 ௪/௪-55/22 த. அவசிட்டம்.] 
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அவசித்தாந்தம் ௪௦௪-3//472௮77, பெ. (ஈ.) 
தவறான முடிவு (சி.சி.1, 26, சிவஞா.); 47௦0 
௦ ஊா௦ா௦௦ப5 ௦000005101. 

த.வ. வழுக்கொண்முடிபு. 

[5/ம் ௮0275/0017௮7/2 - த... ௮வசித்தாந்தம்] 

அவசிதம் ௪௦௪8/2௮17, பெ.(1.) 1. உறுதி செய்வது 
௮ம் கர்ர்ள் 15 செொ்காாரா60. 2. முடிப்பது; 18௮71 
பார்ன் 15௦பெ060. 3. அறிவது; 1 கா் 
15 ௦. 

த.வ. தீர்மானிப்பு. 

[5/4. ௪1௪-//௪2 த. அவசிதம்/ 

அவசிந்தம் ௪௦௪௮2௪, பெ.(॥.) எண்ண 
(சிந்திக்க) முடியாதது (திருமந். 709); 144 

காரர் கோம் 06 ௦ப0ம் ௦0. 

த.வ. எண்ணில. 

[5/ம். ௪-்ட்௪ 2 த. அவரசிந்தம்.] 

அவசியம்' சச, பெ.(ா.) இன்றியமை 
யாதது; ॥6௦65510, ௦௨0. "எனக்குப் பணம் 
இப்பொழுது அவசியம் "(2.௨:), 

[5/. ௪-௪ 2 த. அவசியம், ] 

அவசியம்” ௪௪3௮,  இடை.(90.) 
1. கட்டாயமாய்; 1606858813. அவள் 
அவசியம் வரவேண்டும். 2. நிச்சயமாய்; 
5பாஷடு. அவள் அவசியம் வருவான் 

த.வ. தேவை. 

[5/6 2-42௮/:௪2 த. அவசியம்.] 

அவசேபணம் ௪௦௪28௦௮0௮), பெ.(ஈ.) கூத்தின் 
உடலசைவுகளிலொன்று (சிலப். பக். 81)- 
(7/2) ௨௱௦௦ ௦4 965140ப1211௦ஈ. 

[570. ௮/2-/620௮ர௪ 2 த. அவசேபனமம்] 

அவடி ௦௪0 பெ.(॥.) இடுதிரை (பிங். 1453: 
போகா. 

[ட் 2-0௮0/2 கு.அஃடி..] 

அவடு ௮௦௭9, பெ.(ஈ.) 1 கிணறு ஐ௮!. 2. குழி; 
றர. 3. பிடர்; ௨06. 

[5/4. ௮௦௮//2 த.அவடு.] 

அவத்தாத்திரயம் ௪௦௪2-7௭, பெ.(ஈ.) 
நன வ கனவு, உறக்கம் (சாக்கிரம், சொப்பனம், 

சுழுத்தியம்) ஒகிய முந்நிலைகள்: 16 1131௨௨ 

அவத்தை' 

௦௦ 011/௦5 ௦8 116 ௦0/60 50. 

[5/1 ௪ப௪-507240௮/௮2:த. அவக்தாத்திரியாம்.] 

அவத்தானம் ௪௩௪/27௮/77, பெ. (1.) இருப்பிடம்; 
கென, 01306 ௦1251080௦௦. 'சரயாத்தய 
பத்தியே அவத்தானஞ் சொல்லப்பட்டது” (27.4. 
2 2 சிவாச்.... 

[5/4 ௪ப௪-527௪2 த. அவுத்தான். / 

அவத்திதன் ௪௦௪/2, பெ.(॥.) நுகர்ச்சிக்குரிய 
தொல்லைகளை நுகரும் ஆதன் 

(சி.போ.பா.4,3,பக்.273); (5 ௮ற.) 80௦ய/ ரன் 

றயசாவா௦65 116 4211௦ப65 ௦01/5 1௦ 

க்ர்ர்ள் ர் 15/௮6. 

த.வ. துயாதுய்ப்பாதன். 

[5/0 ௮/:2-547/2 2 த. அவுத்திதன்.] 

அவத்தியம் ௪௪/௪7, பெ.(ஈ.) குற்றம் 
(அஷ்டாதச. அர்த்தபஞ். பக்.25); 19ப1ர், 0760. 

/5/ம். ௪௦௪-ஞ்22 த. அஃவ.கீதியம்.] 

அவத்தியா சர்ச பெ.(॥.) கப்பலின் 

முன்பக்கத்திற் கயிறு கட்டுங் கம்பம்; (142ப1.) 

511010 0081 07 ௦௦0 ௦ [௦ 1௦ ர் 

084165 86 185161€ீ0. 

அவத்திரியம் சா௭ய்ர்ற்சா, பெ.(.) ஊறு 

(சிந்தா. நி. 324); 0௨04. 

அவத்து ௪௭௪:/ப, பெ.(ஈ.) 1. பொருளல்லாதது; 
கர் வர்ர 15 1 5ப051வார்வ1, பராஒ௮!. 

2. பயனற்றது; ௦114165511. 

[5/ம.௪-ஈ25ப். 2: த.அவுத்குபி 

அவத்தை' ௪௪ம்] பெ.(1.) 1. நிலை; 51416, 
01௦, உரப். 2. துன்பம்; ௨001. 
'அன்னவளவதக்தை கண்டாங் கிணாயவணண்" 
(உத்கரரா. சீறதவன, 57), 3. களவொழுக் 
கத்தில் வெளிப்படும் பத்து வகை நிலைகள்; 
௦௦ ௦ ஈர 1௩ 0௩6, ௦0 ௦74 12 
518085. காட்சி, வேட்கை, ஒரு 
துலையுள்ளுதல், மெலிதல், ஆக்கஞ்செப்பல் 
கோக்குவவெல்லா மவையே போறல், மறத்தல், 
மயக்கம் சாக்காடு (ும்.பியக.ட் 26, உரை]. 
4. காரணநிலை (காரணாவத்தை), காரியநிலை 

(காரியாவத்தை); (581/௮) ௦௦014௦ ௦74 12 
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501 ௩1॥/௦் 15 0714௦ (67006. 5. இரண்டற்றநிலை 

(இலயம்), நுகற்சி (போகம்), அதிகாரம்; 
(லா) 17297010 25060( ௦4 900. 

த.வ. மெய்ப்பாடு. 

[5/4 ௪12-54722 த. அவத்தை] 

அவத்தை” ௮௪/௮ பெ. (ஈ.) 1. ஆதனுக் 
குண்டாஞ் நனவு (சாக்கிர) முதலிய நிலை; 

[௮425 ௦717௨ ௨௦0160 80, 11/6 80001040 

(௦ 5௮1165 ௨௦ 1112௦ ௨௦௦௦1010 1௦ 01215. 

2. மாந்தப்பருவங்கள்; 518085 ௦07 ஈபாக௱ 16. 

[5/4 ௪௮௦௪-5472 2 த. அவத்தை..] 

அவத்தைஞான(ஸ்)ச்நானம் .௪௦௮//2-/720௪- 

[5)2-27௮7, பெ.(॥.) (கிறித்.) 818 

௮௦60 1௦ 1௨ ஞு (சோ). 

[91.. ௪௪-௨2-027௪ 2த.அவத்தை 

ஞானச்நானம்/ 

அவத்தைப்பிரயோ கம் ௮௦௪//௮-0-274):02௮/77, 

பெ. (1.) அறுபத்திநாலு கலையுள் ஒன்றான 

பாழ்படுத்தி (சூனியம்)க் கொல்லும் கலை 

(வின்); அர ௦7 (விர) ந 50060 09 ௦4 

2/ப0௪11ப72/ப/-/2. 0.14. 

[5/ம ௪௦௮-௪0270ர௭0421775த. அவுத்தைப் 

பிரயோகம் / 

அவதஞ்சம்' ௪௪௪௪௪, பெ.(॥.) செவி 

மலர்ப்பூ; 11௦07 ப5௨0 85 68 ௦8ம். 

'கன்ணாவகுஞ்சும் '(சூ.டா. 77 287. 

[59/4 ௮/௪-0975௪ 2 த. அவுதஞ்சம்,] 

அவதஞ்சம்” ௪௦௪௪௪௮, பெ.(ா.) தலையில் 

சூடும் மாலை (நாநார்த்த.); 0௮1௮0 1௦ 1௪ 

1௨20. 

-த.வ. தலைமலை. 

[57ம் ௪ப௪-12772௪ 2 த. அவுதஞ்சம் ட 

அவதந்திரம் 2௦௪24727௮7), பெ.(1.) சூழ்ச்சித் 

திட்டம்; 0௮0 10௦௪, 51௮18060, பாள 

051119. ''தவதுந்திராம் தனக்கு அந்தரம்”. 

[5/4 அபச*னார் 22 த. அவதுந்திரம்,] 

அவதரணம் ஐரச்ைகானா,  பெ.(ஈ.) 

-திருப்பிறப்பு, 06505எர், 1௦௨0. 

அவதாரப்புருடன் 

-த.வ. தோற்றரவு. 

[5/6 ௮௦௪/௮௮௮த. அவதரணம்/ 

அவதரப்பெயர் ௪௪௦௪௪-2-22௮:௮; பெ.(॥.) 
அப்போதைய (தற்கால)ப் பெயர்; 126 ௦7 116 
ாராடீம்ளா. 

[.ஆவுதராம் * டய] 
[5ம் ௪௪-௮/22த. அவதாரம்] 

அவதரம் ௪௪௦௯௮7, பெ. (॥.) சமையம் 

(சிவப்பிர. 2, 17, உரை, பக். 234); ௦0௦0௦95100. 

[5/1 202-9௮௮: த. அவதரம்/ 

அவதரி-த்தல் ௪௪2௮, 4 செ.கு.வி. (3:.1.) 

1. தெய்வக் கூறாகப் பிறத்தல்; 1௦ 06 6௦1, 85 

வரவா 8 000 06808005 (0 06006 ௮ 

௦ாஉ/பாட குர உவர் 5 0௦. “அங்கவர் 

கும்ரிடை யவ கரித்தளன் ” (கறத: பாயி! 47. 

2. தங்குதல்; 1௦ 800106. 'வாகீசச் சுவாமிமடத் 

குவதறிப்ப "(திருவாலவா. 37 527. 

த.வ. தோன்றுதல். 

[5ம் ௮௦௪-02ு த. அவதுாி-, / 

அவதாதம்' ௪௦222227, பெ.(1.) வெண்மை 

(உரி.நி.); 4//46255. 

[5/1 ௮0௪-22/2 2 த. அவதாதம்.] 

அவதாதம்£ ௪௦௪2222-7, பெ.(1.) 1. தூய்மை; 

பாரு. 2. பொன்னிறம்; 9௦1088 ௦0/போ. 

3. அழகு; 668படு. 

[880 ௮௦௪-020 2 த. அவுதாதம்.] 

அவதாரணம் ௪0222௮7௮77, பெ. (.) தேற்றம் 

(பி.வி.22, உரை); ௦1௮14௫, 2௦5112௭655. 

த.வ. தெளிவு. 

[5/1 ௪௦௪-217௮2௪2 த. அவதாரம் / 

அவதாரப்புருட ன் ௪௦௪-02/2-0-0 பப 

பெ.(ஈ.) 1. தெய்வக் கூறாகப் பிறத்தல்; 

ுகோொ௭!10. 2. செய்வதற்கு அரிதான 

செயலைச் செய்து முடிப்பதற் கென்றே 

(மாந்தனாக) பிறந்தவன் (தெய்வப் பிறவி); 

௮ ௦ ஈரம் உ௱॥55/0௱. 

த.வ. அருவினைப் பிறவியன். 

[58ம் ௪௦2-0792/2-0-0ப/ப/5௮ &..அவதாரப் 

புருடன். 
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அவதாரம்' ௪௦௪22௮/7, பெ.(ஈ.) 1. இறங்குகை 
(சூடா.); 065081. 2. தெய்வப் பிறப்பு (திவ்வியப் 

பிறப்பு); பா 078 02200. திருவவதாரம் 
- படலம் (குந்து. 

த.வ. தோற்றரவு. 

[5/6 ௮௦௪-1௫௪ 2 த. அவதாரம், ] 

அவதாரம்” ௪௪௭2, பெ.(ஈ.) நீர் 
(தார்த்த)த்துறை (நாநார்த்த.); 580160 91140. 

[5/8 ௮2-௮2 த. அவதாரம்] 

அவதாரம்” ௪௦௪௪௮௮, பெ.(ஈ.) பிரிக்கை 
(யாழ்ப்.); (8௮10, பெரிய. 

அவதாரிகை ௪௪21௮] பெ.(ஈ.) முன்னுரை; 
110௦0001௦௫ 1016 10 8௨ 4௭56, 64௦... 
ஓவா 6 ௦6௮0. 

[5/0 ௮02-272 2 த. அவுதாறிகை,] 

அவதானம்" 2௦௪27௮, பெ.(ஈ.) 
மேன்மையான செயல்: 910110ப5 ௮௦, 
வார். இறைவன் செய்த சிந்தைகூ 
ரவதானத்தின் நிறங்களை" (திருவாலவா. 
தரி; 7), 

[5/. 2/2-02722 த. அவதானம். ர் 

அவதானம்” ௪௦௪௭௪7௪௯௱), பெ.(ஈ.) 1. பிரிவு; 
560140, பேக. 2. ஒரே நேரத்திற் பலவற்றை 
நினைவிற் கொள்ளுதல்; 51௱ப!(அர௨௦ப5 
91161௦ஈ 1௦ 4லா4௦ப5 5ப0)6௦16. 3. வரம்பு 
மீறுகை; 11௮15016586100. 

த.வ. கவனகம். 

[5/0. ௪௦2-௧7௪ ஐ. அவதானம். 7, 
அவதானம்” ௮/௪௦௧௭0௮, பெ. (ஈ.) 

மனவொருமைப்பாடு (நாநார்த்த.); 
991௦௭௭. 

த.வ. ஒர்மை. 

[5/. ௮/2-0/9௮723 த, அவதானம்] 
அவதானம்” ௮௦௪22௪. பெ.(ஈ.) முடிவு; 

(உஊா௱ரஈக110௱, ம். உச்சச்சந்தி 
அவதானத்தில் "(தெ.௧.தொ..5:196) 

[5/1 ௮௦-௪௮7௪௮2 க. அவதானம்.] 
அவதானம்” ௮௪227௮ பெ.(ஈ.) 1. கவனம்: 

9111௦, 9116111/460655, ஈரா ௨௦6. 

அவதி' 

2. நினைவு; ஊரு, 7ஊாணறோாமாவா௦6. 

3. நினைவுத் திறமைச் செயல்; ௮1 ௦74 
1 ப1ஸா6௦ப 5 50110 ௮ ஈபாட்கா ௦4 
௦௦165 85 8 1851 ௦4 ௦௫, இவா் 
அவுதானத்கில் வல்லவா” 4. திறமை; 8161]. 
அவன் அந்தம் பொருணசை அவதானமாய் 
சுத்தக் கொண்டாள் (21... 

த.வ. கவனகம், கவனிப்பு. 

[5/6 ௪1:2-0172/72 2 த. அ௨கானம்,] 

அவதானி'-த்தல் ௪௦௪௦2ர4், 4 செ.குன்றாவி. 
(4.1.) 1. நினைவூட்டிக் கொள்ளுதல்; 1௦ 
£60016௦1, 611601. 2. மனத்திலமைத்தல் 
(விறலிவிடு. 102); 1௦ ௦௦௱௱ர்( 1௦ ஈர, 1% 
ஊவா ௱ரா௦ 

[571. 20/9-0172/7/072த. அவதாளிட] 

அவதானி” ௪2௪8, பெ. (.) 
1. கவனிப்புள்ளவன்; 91111௨ 0௦501. 
2. மறைநூல்களிற் தேர்ச்சி பெற்றவன்; 11/6 ௦7 
06 ௦ 15 ௮1 பனா860 [ஈ (௨ 1/6025. 
இவன வதானி.பிவள் அரெபதாடி “(பிரபோத. 77 
37. 3. ஒரே நேரத்தில் பதினாறு வகை 
நினைவாற்றலைக் கவனத்தில் 
கொண்டிருப்பவன்; ௦06 5141௨0 1 16௮15 ௦7 
ரு: “தட்டாவதாணி” 

த.வ. கவனிகன், கவனகர். 

/5/4். ௪௦௪-0௧7 2 த. அவதாணி/ 

அவதி' சாசர் பெ.(ஈ.) 1. எல்லை (பிங்); 
0௦ ப0௮0ு, ஈர். 2. (இலக்.) ஐந்தாம் 
வேற்றுமை எல்லைப் பொருள் (பி.வி.9,: (ரோ௭௱.) 
006 ௦7 (6 590966 ௦116 ௮0. 3. தவணை; 
60 1௨, 51றப!௮160 46 10 றஷுாளார், 2. 
'அத்தனைக் குணின் பொருடர அவதிமீ 
கென்றான் (ர், பு சூழ்வினை, 92]. 4. அளஷு 
6908, 6860௨. "ஏள்சளவதி யேனுவ் 
கண்டாடாது (கூட்ரந் அத) 5. கணக்கு; ஈப௱ட்௪. 
'அ.யிர மாயிர மவதிசே ரவுணார் ' (கந்து, 
வச்சிரவா; 247. 6. முப்பிறப்பையும் அறியும் அறிவு 
0௦௦ப1 008615. "தங்கு முணியவதியி 
று்தபொரு சகுனை “(யசோதர 5; 23), 

[5/7 ௮௦௪-5 க. அவதி] 
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அவதி” ௪௪௮ பெ.(1.) 1. பிரிவு (நாநார்த்த.); 616, 

56௦01101. 2. காலம் (நாநார்த்த.); 16. 3. குழி 

(நாநார்த்த.); 01௫. 4. விடுமுறை (நாஞ்.); 182/6. 

5. காலக்கெடு; 890/௦ பொா௱ளார். 

[5/4 2௦207/2 த. அவதி] 

அவதி” ௪ஈசள் பெ. (ஈ.) துன்பம்; 5பர1ஊா0, 
ரஒ55. 'பாழவதிர்படவெளனக்கு முடியாது” 
(தாய, பசசிமாசறல, 47. 

த.வ. துயர். 

[5/ம ௮0௪-202 2 த. அவதி] 

அவதிக்கிரயம் ௪௪௦/7, பெ.(ா.) 
தவணை காட்டிச் செய்யும் விற்பனை; 

௦௮! 5216. 1௦ 66௦௦6 ௨0501ப16 17 16 

பா௦25௦௨ ராஷ் [5 ஈ௦4 ஈஒற௮(0 மார்ச் ௪ 

5110 ப12160 1/௨ ௦ [ர (௨ ௦௦011405 8௭6 ஈ௦1 

ரயர்!16௦ (௩.௩). 

த.வ. தவணைவிற்பனை.. 

[5/2 ௮0௮-௦/-0௮/௮12 த. அவதிக்கிரயம்.] 

அவதிகத்தம் ௪௦௪௭4௪4௮77, பெ.(1.) கடல்நுரை 

(வின்.); 568861) 060௨0 03/ ௮06. 

அவதிஞானம் அசளிரசரசா, பெ.(ா.) 

தொலைவிலு (தூரத்துள்ளவற்றைப் 

பொறியுதவியின்றி உணரும் உணர்ச்சி (சீவக. 

951. உரை); (ப௨ா௮.) வாரு, 

5பழலா5915ப௮] ஐனா௦6014௦ஈ ௦7 ௦6/6015 ௮0 

ளார்க 0/57கார் ர 50௮06”8ா0 16. 

த.வ. தொலையுணாவு. 

[5/4 ௮:௪-௦1//02௪ 2 த. அவ)திஞானம்.] 

அவதிப்படு-தல் ௪0202-0௪0,, 20 செ.கு.வி. 

(ம/.) துன்பப்படுதல்; 1௦ 5ப1747, 1௦ 6௨1 902௮91 

51௮/5. 

[அவுதி-ப௫-தல்.] 

[5/0 ௮1௮-௮47/5 அவதி] 

அவதூதம்! ௪௦2272௪, பெ. (ஈ.) நூற்றெட்டு 

சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று; ரா ௦7 எ 

் புழலா5௮0. 

[5/4 ௮௪-ப7ப/௪ 2 த. அவதாதம்.] 

அவதூதம்” ௪௦௪21/2277, பெ.(7.) 1. முழுத்துறவு 

(சிந்தா. நி. 321); ௦௦616 £ஊாயா௦/214௦. 

அவந்தன் 

2. பிராமணர் திறந்தமேனி; 1816080655, 
ஈபந் 

[5/6 ௮௮-01 2 த. ௮ குரதம்/ 

அவதூதன் ௪௦௪௦2௪, பெ. (॥.) 1. முற்றத் 

துறந்தவன் (திருவேங். சத. 95); ௦6 ௩/௦ 25 

8138 ௦0714௦ ௨ஈ௦பா060 81 8/0 1 0நு 

911808. 2. திறந்த மேனித் துறவி 

(கொ.வ.); 12௦160 னர. 

[5/4 ௮௦௪-01௪ 2 த. அவதாதள்.] 

அவந்தரை ௫ பெ.(ஈ.) 1. சீர்கேடு; 

0150108, ௦௦7 ப5॥௦. புகு 

அவறந்தையாயிருந்தபடியினா லே” 

[மகோரிலொ. 42), 2. திக்கற்ற நிலை; 

1௦1௦ா255. 'அவறந்தரையாய்ச் செத்தான்". 

3. பயனிலதாகை; 9௨௦௦௱1410 ப5௨/655, 

ரபர்/655. அது அவத்தரையாப்ப் போற்று ்் 

(வி்). 
[5/4 ௮-ம௮ யச 2 த. அவுந்தரை.] 

அவந்தி! சனம் பெ.(.) காடி (தைலவ. தைல. 

119); ர்ர69௮7, 1௨/10 ௦4 106-௮18. 

[5/0 சமனம்? த. அவந்தி] 

அவந்தி? அனார் பெ.(ஈ.) 1. பிள்ளை பெற்றவள்; 

வண் வறர 0௦ 0/2. 

2. காய்க்கும் பரம்; 1 ப11-0 வா 1166. 

3. ஈற்று ஆ (பசு); ௦௦0 1௪4 ॥௪5 ௦41/60. 

[5ம் சாற்ற * த. அவந்தி] 

அவந்தன் ௫௦:௮7௪௮2, பெ.(ஈ.) தலை குனிந்து 

வணங்குவோன்; 016 ரிம் ௨௮0 60/60 ௦௦ 

வர்ர ரப௱ரிடு... நரச ணத ஊானளான் பு 

(கோயிற், இர 74, 

[8ம் ௪௦2-721 2 த. அதைதன். ர் 

அவதநியாயம் ௪௮4௮77, பெ.(ஈ.) அன்முறை 

(அநியாயம்) (வின்.); 17/ப510/0௦. 

த.வ. அந்நயம், தகவின்மை. 

[5/4 ௮௪-௮௪ 2 த. அவதியாயம் ர] 

அவநீதன் ௮௮/௪, பெ.(॥.) முறைமை 

யற்றவன்; பார்ப5$ ஈசா. 'ரூ.துனெொண்று 

பூரீதனொசள்றும் "(பிரதாப கர்மா. 432) 
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த.வ. நேர்மையற்றவன். 

[$/0. ௪02-/0/12 2 த. அவறீதன்.] 

அவநீதி ௮௦௪-ஈ/4/ பெ.(ஈ.) முறைமைக்கேடு; 

ார்பத11௦6. 'மறனறு மவநீதியை '' (வரத. 
பாகு. குருகுல. 4.27), 

த.வ. நயக்கேடு, முறைக்கேடு. 

[5/1 ௮ற௪/0த. அவுநீதி] 

அவப்பலம் ௮1௪-௦-௦௮௯7, பெ.(.) தீப்பயன்; ரி 
£65ப!18. “வெய்தவம் பலத்துறா நன்ணிலை 
கொடு (இரகு. யாக. 2), 

/ ஆவம்-பலம்.] 

[5/7 20௪2 த... அவம்] 

பலம் 2 &ள்.றாலல: த. பலம். 

அவப்பிரஞ்சம் ௮௦௮௦௦7௪௮77, பெ. (ஈ.) எளிய 
மக்கள் பேசும் வடநாட்டு வட்டார வழக்கு 
(உரி.நி.); க ஙு ௦4 டாலி, உர் ௦7 
(௮19ப8085 581811 50012 0 (06 எப/92. 

த.வ. வடநாட்டுவட்டாரவழக்கு. 

[5/6 20௮-ம/0/௪.ரர52 2 த. அவப்பிரஞ்சம்.] 

பிராகிருதமொழிக்கு வடதமிழ் எனும் பெயர் 
இருந்தது. அம்மொழியின் கொச்சை வழக்காறுகள் 
அப்பிரஞ்சம் எனப்பட்டது. இதனை வடமொழியொடு 
தொடர்புபடுத்துவது முறையன்று என்பர். 

அவப்பிரஞ்சனம் ௪ட௪௦2ர௪2௪௱, பெ. (ஈ.) 
ஒருவகைப் பிராகிருத மொழி (பேரகத். 147): ௨ 
விஷு ௦4 காக். 

[5/4. ௪௮0௮-௦/21712௪ 2 த. அஃம்பிரஞ்சனாம், ] 
அவபிரதம் ௪௦௪27௪௦௮77, பெ.(ஈ.) வேள்வியின் 

முடிவில் நீராடுகை: ௦௮1 ௮1 (௦ ௦ 
௦1 8 588017(/06. 'முூணிவ ரஃ/ிரத.ங் 
குடைநீதாட "(இவ் பெரியாழ். 4, 7 6), 

[5/1 ௮௦௪-௦௪2 த. ௮2.பிரத.ம்] 

அவபிருதம் ௪ம௦௪2ரப22), பெ.(ஈ.) அவபிரதம் 
(வேதாரணி. அக்கினிதீர்த். 8) பார்க்க; 866 
20/20/௪05/77. 

[584. எ௪-டப/ப2 2 த. அஃபிருதம்.] 

அவம் ௪௦௪, பெ.(॥.) 1. வேள்வி: 5907141106. 
2. அழைப்பு 1ஈவரி்41௦ஈ. 3. ஆணை: ௦௦௱௮0. 

அவயவி 

[5/4 7௪௦௪ 5 த. அவம்] 

அவமாகம் ௪௦௮7727௮/77, பெ.(॥.) மூன்று நாளா 

(திதியா)வது மூன்று நாண்மீனா 

(நட்சத்திர)மாவது மூன்று ஒக (யோக)மாவது 

கலந்திருக்கும் நாள் (பெரியவரு. 55); ஷே ௦ 

வர்ர என்ன 126 1/5, 1௨௦ 652186 
ரா 4085 ௦0௦௦பா. 

[5/4 24/772 2 ஐ. அவமாசகும்.] 

அவமிருத்து 2௪-/ப,  பெ.(ஈ.) 
கொடுஞ்சாவு; பாரு 0 பரா௮(பா௮! 02240. 
பல்கோடி சன்மப் பகையு மஃ/மிரு.ந்தும்"" 
(குந்தா. கவி] 772), 

த.வ. அவச்சாவு. 

[5/1. 20௪-/70/9/ப/ 2. த. அவமிருக்து[] 
அவயம் ௪௮௮77, பெ. (ஈ.) 1. அடைக்கலம் 

புகுவோன்; ௦6 கர௦ 8௨615 £21ப06. 
'அவயறின் னவய பென்னா' (கம்பரா. 
2:௧2. 62. 2. புகலிடம் (வின்.); [27ப06, 
01806 ௦74 8௮118. 3. வெட்டிவேர் (இ.வ.); 
பே50ப55 01885. 

[5/6 ௪-ம/௮:௪ 2 ஐ. அவயம்] 

அவயவம் ௪௦௪௪, பெ. (ஈ.) 1. உடலின் 
உறுப்பு; ॥ற, 921 ௦7 6௦௫. தங்க சவயவம் 
போல்வன கொய்தார்" (பாரத. வ௫ந்த. 4), 
2. பாகம்; றவர், ஈளாட்௪. 

[9/4 202-௪22” த. அவயவம்] 

அவயவர்க்கம் அசர, பெ.(ா.) 
அச்சந்தீர அமைக்குங் கை (1150.); ரீரொர லா 
௦௨00, 121560 11 1018 ௦7 0150 1௨௮. 

[5/64. ௪-௦௮/:௪71/41722த. அஉயவர்க்கம்] 
அவயவி ௪௪ பெ.(ஈ.) 1. உறுப்புள்ளது; 
௦16 0000860 ௦1 ௦௦4(பன 0௮115. 
'துரு பொருளே அவயவ அய ிகளாயாகும் 
(அிபோ.பா.6., 2 பக. 742 2. உடல்; 0௦0. 
3. அவையின் உறுப்பினன் (கொ.வ.); லாட் ௪ 
௦18 (ஈ5ர(ப(1௦ஈ. 

[5/ம் ஸல் த. அவயனி ப] 
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அவயோகம் ௪௦௮)/222/77, பெ.([.) தீயநிகழ்ச்சி; 
பார்௦ார்யாக16 ௦000௦பா௨ா௦௦, ௱/51011யா6. 

ரரையவன் முகங்கண் டவயோக 

முணார்ந்தழிந்து "(வேதாரண? அக்கினிதீரது.9). 
[5/% ௮02-27௪ 2 த. அவயோகம்] 

அவர்ணியம் ௪௮ரந்௪/77, பெ.(ஈ.) (உபமானம்) 

உவமை (அணியி. 3); 81வாகலோர் ௦7 

௦௦௩02௮1150. 

[5/4 ௪-௪ 5 த. அவரணியம்/ 

அவரகாத்திரம் ௪௦௮௪42/874/77, பெ.(1.) கால் 

(சீவக. 806, உரை); |06/ 0௨81 ௦1 11௦ 0௦]. 

[5/௮/௮/௮-/2/1//4/772த. அவரகாத்திரம்] 

அவரசன் ௪௪௪2௪, பெ.(ஈ.) தம்பி (வின்.); 

$/௦பா0லா மா௦16, ௮5 ௭718-0௦. 

[9/ம் சபனா2/22த. அரசன். ] 

அவரம் ௪௪௮, பெ.(1.) 1. பிந்தியது; 11௮1 

வாரண 15 ட்ரம் ௦0 8ப0560 பர். 

2. யானையின் பின்னங்காற்புறம்; 12 106/4 

௦௮ ௦4 ௦ ராரா 1608 ௦1146 ௮ஞாளார். 

[5/ம ௮0௮௪2 த. அவரம்/ 

அவரயன் ௪௦௮/௮)2 பெ.(ஈ.) அவரசன் பார்க்க; 

56௦ ௪1/27252/7. 

[அரசன் - அவரயன்..] 

அவராகம் ௮/௪27௮), பெ.(॥.) அவாவின்மை 

(இச்சையின்மை); 17260௦ 1௦ 065116. 

௨ராக வேத மலாழாணி (பாரத. கூதுபோ: 204 

[5/ம ௮௦௪-122 5 த. அவராகம் / 

அவரைப்பிராயம் 202/௮0-0/2-)/௮/77, பெ.(1.) 

பிள்ளைப் பருவம் (திவ். நாய்ச். 14); ரிஸ் ௦௦0. 

[51. ச௦௮சரறர்றா 2 த. அவரைப் 

[பிராமாம்./ 

அவரோகணம் ௪047092747), பெ.(ஈ.) 

1. இறங்குகை; 0650680019, வபா, 

|. 2. அசைவு (கமகம்) பத்தனு 

ளொன்று (பரத. இராக. 24); (௱ப5.) ௦ல் 

065091 ௦717௨ ரொபர், 006 ௦710 (அ௱௮, 

0.3. 3. ம்றைநாலைத் திருப்பிச் சொல்லுகை; 

உத 17௨ ௩60௮ 0201 ஙகா05. 

த.வ. இறங்கிசை, பகுப்பியம். 

அவலம்பனம் 

[5/ம் ௪௪-£ம்௮ரச 2 த. அவரோகணம், 

அவரோகம்' 2௦௮729௮777,  பெ.(ஈ.) 
அவரோகணம் 3 பார்க்க; 566 ௪21/27292/72/77. 

'சுரம்பதங் கிரபாஞ் சடை யவரோகம் (பிரபோ. 
771 4), 

[5/4 ௮௦0௪-௦7௮7 2 த. அவரோகம்,] 

அவரோகம்” 20229௮/77, பெ.(1.) 1. விழுது; 
391714 10௦. 2. மரத்திற் படர்கொடி; ரொ. 

[5/7 ௪௭௪-75/22 த. ௮வரோகம் 7, 

அவரோகி ௪௦௪729 பெ.(.) ஆலமரம் (பரி.அக.); 

வாடு வா 1166. 

[5/4 ௪௪-ம் 2 த. அவரோகி!] 

அவரோதம்"' 20/27202/7), பெ.(ஈ.) மறைவு; 

௦05471ப௦01/௦, 5020. 

[5/1 ௮02-௭௦210௮ 2 த. ௮அவரோதம்.] 

அவரோதம்” 2௮122௮17,  பெ.(.) 

1. அரசியிருக்கை; 1801௪5 வவர 1ஈ ௪ 

0௮1206. "கோயி லவரோதம் ” (பாரத. அருச்: 

கீரீத். 23]. 2. அரண்மனை; 0௮1206. 

[$/7். ௪/௪-7001௪ 2 த. அவரோதம்.] 

அவலத்தவிநயம் ௮1/௮௪/2742, பெ.(ா.) 

துன்பச் சுவை தோன்றும் உடற் செய்கை; 

ொஅ௱21/௦ 804௦0 லமாக25516 ௦07 9167. 

"வலத் தயயமறியரச் கிளபபின்........... 

புலவர் “(கிலம் 3 72) உர), 

[9/4 ௮௦௪௪ம/7௮:௪ 2 த. அவலத்தவிநபம், / 

அவலம்பசிலேட்டுமம் ௪௦௮௮70௮-4/8] 

7ீபரரனார, பெ. (1.) (சிலேட்டுமம்) கோழை நோய் 

வகை (ஜுவரட்.); 2 0156856 0ப6 1௦ 6000655146 

5141-1911 

[5/7 அ௨-லாரரம்ச/வாச௪ 2 த. அவலம்ப 

சிலேட்டுமம்] 

அவலம்பம் ௮௦௮௮/79/7, பெ.(॥.) சார்பு 

(சங். அக.); 90628௭0806, 5பழ0௦ா1, றா௦ற, 

13. 

[5/ம ௮1/௪-/௮ாம்௪ 2 த. அவலம்பாம். 7] 

அவலம்பனம் ௮௦௮௮/77072/71, பெ.(1.) சார்கை; 

06000௨. 
[$/ம் ௪2-௮1-௮7௮2 த. அவலம்பணம் 7] 



அவலம்பி-த்தல் 

அவலம்பி-த்தல் அற், 4 செ. 
குன்றாவி.(.1.) பற்றுதல்; 1௦ ௦44௦4, ௦0 ௦, 
௦ 1௦. 'சாலம்ப சிவயோகம் அவலம்பித்து 
(௪1.21.9710, ராப், 

[8/7 ௮0௪-/ ௧770௪ 2 த. அவலம்பி-] 

அவலேசம் ௪௮5௮77, பெ.(ஈ.) 1. சிறியது 
(அற்பம்); 1124 சர்ர்ள் 15 உவ, பார்றாகார். 
2. அவமானம்; 0/501806. 

[5/0 /2/2/௪2௪ 2 த. அவலேசம்.] 

அவலேபம் ௮௦௮8௦௮), பெ.(ஈ.) 1. செருக்கு; 

ொ௦08ா௦6. 2. பழிப்பு; வெப௱ரு. 3. பூச்சு; 

ஊவா. 

[5/6 ௮1௪-/50௮ 2 த. அவலேபம் ] 

அவலோகம் 2/07௮/77, பெ.(ா.) 
அவலோகனம் பார்க்க; 566 ௪0/272௮77. 

[5/0 ௮:௪-/5/ 2 த. அவலோககம்.] 

அவலோகனம் ௪௦௮6720௮77, பெ.(ஈ.) பார்வை; 
(௦௦%, 48௮௦6. 'அனுக்கிரகாவ லோகனம்” 
(சி1.27.2,3, சி௨௱க., 

[5/. ௪1/2-/5/47௪ 2 த. அவலோகனம்,] 

அவலோகி-த்தல் ௪௭௮2, 4 செ.குன்றாவி. 
(4.1.) நோக்குதல்; 1௦ 566, ற6ர0௦14/6. 
"அகுாலே ஸாரவத்தினளையம் 
அவலோகித்தனன் "(ஸ்ரீ புராணம், 111.5, . 

[540. 20/5-/0/௪ 2 த. அவலோகி-,] 

அவலோகிதன் ௪௮92௪, பெ.(ஈ.) புத்த 
முனிவரு ளொருவர் (வீரசோ. பாயி. 2): ஈவா 
௦1 9 £60ப160 3௦01-8511. 

[$/4. ௮0௪-/0/0/52 த. அவ(லோகிதன்,] 

அவளம் ௪௦௪௮, பெ.(ஈ.) தீமை: ர. 
'அவளங்கடரு காரணமாம் (வேதா, க. 52) 

அவற்கம் ௪௦௮7௪௮), பெ.(ஈ.) கஞ்சி (வின்): 
0௮. 

அவனி ௪௭ பெ. (ஈ.) நிலம்; 881. 
'அன்றெனக்குநீ யிசைந்த வவணிபாதி 
மையும் (பாரத, உ௱ரணா. 4.2), 

த.வ. உலகம். 

[5/4. ௮௦௪2-7 த. அவனி] 

அவனிகேள்வன் சாசரட்ஈகந்௪, பெ. (ஈ.) 
திருமால் (கந்தபு. திருவவதா. 70); ராப, 
6 ஈப5மலா0 ௦7 (06 00010655 ௦74 12 11128 

928 அவாந்தரசைவர் 

[அவி 4 கேள்வள்.] 

[$/ம ௮2 த. அவனி] 

அவனிகை ௪௦௪9௮ பெ.(॥.) இடுதிரை (சிந்தா. 
நி. 316); 5068. 

[5/7 2/2 2: த. அவளிகை..] 

அவனிபன் ௮௪௫௮, பெ.(॥.) நாட்டைக் 

காக்கும் மன்னன்; (9, 116 0ா016010 ௦7 

ர். “தவன னகரம் (பாரத. வரரா. 
18), 

[5/ம் அபனா்ற22 க. அவணிபன்.] 

அவாக்கு ௪௦௮/0, பெ. (ஈ.) 1 ஊமை; பொம் 

௱வா. 2. கவிழ்ந்த முகத்தோன்; 065௦0௱ ஈரா 
[15 1௮06 1௦0௦1 /800 001,௮10. 

[5/4 ௪242 த. அலவாக்கு.] 

அவாகு ௪௦224, பெ.(॥.) கஞ்சி (பிங்); பவ. 

[5/0 227/2 க. அவாகு.] 

அவாகேகசவுப்பி ௪௦௪2220221 பெ. (ஈ.) 

பெருந்தும்பை (பச்.மூ.); 18106 5060165 0௦74 
/1€ீ 0620-66. 

அவாசி ௪௭௪௮ பெ.(1.) தெற்கு; தென் திசை; 
50014, 50பர்வா 06௦14௦. *சரகிரை வவாகி 
தின்று ”(சேதுபு, கேதாள, 47) 

[5/7 ௪2௦/2 த. அவாகி] 

அவாசீனம் ௮௦௪5௮), பெ.(1.) தெற்குத் திசை 
(வின்.); 50ப12ா 06௦11௦. 

[5/0 ௮2௦2 2 ௧. அவாசீனம்] 

அவாசு ௪௭250, பெ.(ஈ.) கேடு (₹.); 0654ப௦1௦. 

[5/7. ௪௪242 ௧. அவாச..] 

அவாதிதம் 2120102777, பெ.(ஈ.) 
கண்டிக்கப்படாதது; (௮4 கர௦் 15 பார்பர். 
'யாது மிரமாணத்தானும் அவாதித.ம்” 
(தாக்குபரி 7.2). 

[5/4. ௪-௦201/2 2 த. அலவாதிதம், / 
அவாந்தரசைவர் ௪௦௮௭௭௮௪-9௮ பெ.(ஈ.) 

சிவதீக்கை பெற்ற நான்காம் வருணத்தவர் 
(சூத்திரர்); 58149 1ஈ॥/21௦5 வாடு 28225. 
"கரைந்த /பாதற்தர சைவன்றனா க்கு 

கன்மத் துரினமமை பில்லை" (திருவானைக். 
கோரச், 23). 

[$/4. அகா க்ளு க. அலாதற்தர 
சைவர்] 



அவாந்தரப்பிரளயம் 

அவாந்தரப்பிரளயம் ௪௦27272022, 
பெ.(॥.) இடையிலுண்டாகும் உலக அழிவு 

(மச்சபு. பிரமாண்ட. 9); ॥ார்ாரா20/௮76 

0651ப0110 01 16 பாரஙகா56, 0181. ர, 

மகாப்பிரளயம். 

க.வ. இடையூமி. 

[5/7 -02/7/2/272//24222 த. அவாந்தரப் 

மீர் / 

அவாந்தரபேதம் ௪௭2702/2-,22024/77, பெ.([.) 
உட்பிரிவு; 8பூ-015107. 

[சர் சகா20/72022 த. அவரத்தர 

பேதம். / 

அவாந்தரம் 21/27, பெ.(ஈ.) 

1. இடையிலுள்ள து; 11191601216 416, 1206, 
ரா), [ஈர் 2. வெற்றுவெளி; 010, 

வலபெபாா, ஊற. 'அவாத்தரதீதுிலே 

அக்கிணியிரக்கிறது (வின்) 3. உதவியின்மை; 

06501௮1௦91, ஈவ]ற1௦55 51212. அவள் குடும்பம் 
அாரற்தரமாபரர கிறது 

[5/4 அகார 2 த. அவாந்தரம்/ 

அவாந்தரவெளி ௪௦௮704-16] பெ.(ஈ.) 

வெட்டவெளி; ௦0 ௮, மெ5எ1. 

[.அஉ௱ந்தர.ம்-வளி.] 

[8/4 சரசா த. அவ௱த்தரம்] 

அவாந்தரை ௪2௮72௮௮௮ பெ.(.) வெறுமை; 

௦19, பபற, ஊாறாா௨55. * துவான்.மிக்கு 

அலாத்துசரையாக கிர.க்கிறாரன் (குஞ்சை. 

[5/1 ௪பகா/ளச 2 த. அவாந்தரை.] 

அவாந்திரை அரள பெ. (॥.) வெறுமை 

(சிந்தா. நி. 317); 4010, /8பேயா, ஊர ௨௦55. 

[9ம் ௪ 2 த. அவாந்திரை.] 

அவாப்தம் ௮522277, பெ.(. ) அடையப்பட்டது! 

வர்ண (5 ௦1௪0, ௮௦0பா௨0. 'அலாப்த 

எமகங்க காமாய் (குருபரம். பரம 

[8/4 ௪௮௦/௪ 2 த. அவாப்தம்.] 

அவாயம் ௪/7, பெ.(ஈ.) (அபாயம்) பேரிடர்; 

வொட௪, ஈாக௦ா்பா6, (211/0 கததி 

(திருத் 2752 

3209 அவிகாரதை 

த.வ. ஏதம். 

[5/ர். 222/2 2 த. அவாயம்./ 

அவாரி ௪௦ பெ.(.) தடையின்மை; ௭06௨௦௦ 
0ர் ரச51கரா£ர் மா ரரரள்னா௦6. “அவரர்போகப் 
பிராமணருக்கு ஸ்தரபோசன .மிடுவர 

(குருபரம். ஆறா. 278). 

/5/0 2-/20:2 2-த. அறி] 

அவால் ௮௪/ பெ. (ஈ.) பாதுகாப்பு (1.1.(.); 
206, 08/6, பே. 

[47 ௮௮/2 த. அவால்..] 

அவாலதார் ௪௭௮22 பெ.(1.) இந்தியப் 
படைப்பிரிவுப் பொறுப்பாளர் (பாண்டி.); ர் 

5௯10௨. 

(0. ௮22௮72” த. அலவாங்தாா.] 

அவாலத்து ௪௮௪/1, பெ.(.) கடன் சாட்டுகை; 

[வார 06 01 ௦01194144௦ 1௦ 81௦44. 

[பீ ௪௮௪/2: த. அவாலத்துப] 

அவாலுதார் ௪௪/42 பெ. (॥.) அவால்தார் 
(பாண்டி..) பார்க்க; 866 ௪1௮/4: 

[ப ௪2 த. அவாலுதாா.] 

அவிக்கனம்' ௪1/47௮77, பெ.(ஈ.) தடையின்மை 

(நாநார்த்த.); 17260௦ 1௦ ॥௱றஉர்றசார். 

55 ௪-2 த. அவிக்கனம்./ 

அவிக்கனம்” ௮1/4௪0௮/77, பெ.(1.) பெருங்களா 
(நாநார்த்த.); 18192 3௨10௮! போலார். 

[5/௩ ௪22 த. அளவிக்களம்/ 

அவிக்கினம் ௮1//74/77, பெ.(ஈ.) 

இடையூறின்மை; 1௪60௦1 7௦ 0௦௦5180165, 

11/1 ௪121911//1-1417 

[6/7 ௪-௪ 2 த. அவரிக்கினம்./ 

அவிகம் ௪௦/7௮/77, பெ.(ஈ.) வைரம் (சங்.அக.); 

௮௱௦௱0. 

[5ம் ௪/௪ 2 த. அனிகம்// 

அவிகாரதை சப/22௦௮ பெ.(ஈ.) 

மாதுபஈ இறா) பா௦்வா9௨௦௨௦181855. 

த௦ிகாரதை பராய் (புகு. 2 27 

[5/4 ௪-04௮௮-/22 த. அவிகாரதை..] 



அவிகாரம் த் 

அவிகாரம் ௪4௮௮7, பெ.(॥.) அவிகாரி 
பார்க்க; 866 ௪14277 'நனவாதிகளி னகர 
மாகி”(வேதா. சூ. 704), 

[5/4 ௮-4 2 த. அவிகாரமம்] 

அவிகாரி ௪17277 பெ.(1.) அருவருப்பற்றது; 11௮4 
ரர் 15 றபர் ஷ6. “பொய்ப் பொருள் 
குற்பிதமாயிற் றவிகாரியாகம் பொருந்தும்” 
(வேதா. சூ. 23). 

[5ம் ௪-2 2 த. அவிகாறி] 

அவிச்சின் முகூர்த்தம் ௪௦72௦/9-/7ப/பா 4, 
பெ. (॥.) நண்பகல் காலம் (சோதிட..சிந். 50); 

8016 வ ௦4 6 ஆ; ஈஸ. 

[அிச்சின் - முகூர்த்தம். ] 

[5/6 2-/௦-00ிர75 த. அவிச்சின்.] 

த. முழுத்தம் 5 முகூர்த்தம். 
அவிச்சின்னம் சரசா, பெ. (ஈ.) 

இடைவிடாமை (சிவதரு. சிவானயோ. 80); 

பார்ர்ளாப0160 655, ௦ொர்௱படடி. 

[5/4 2-/2-ப4ிாச 2 த. அவிச்சின்னாம்] 

அவிச்சை ௮1/2௦ பெ. (ஈ.) அறியாமை; 5நார(ப2! 
(90௦ா௭வ௮0௦6. 

//2/4 ஸ்சி 5 த. அளிச்சை.] 

[5/7. ௪-ஈ2 2 த. அனிச்சை] 

அவிசாரம்' ௪5௪௪7, பெ.(ஈ.) 1. ஆராய்ச்சி 
யில்லாமை (கோயிற்பு. பதஞ். 31); கலர் ௦4 
015௦௱1௱௨11௦. 2. கவலையில்லாமை 
(கொ.வ.); 1₹660௦௱ 11௦0 ௦81௨. 

[5/. ௮-0: த. அவிசாரம்,] 

அவிசாரம்” 2௭2௫௮, பெ.(.) அபிசாரம் 
பார்க்க; 566 ௪4/2௮. ''அிசார ம.ிசாரத் 
குமைத்தார்கள் ” (கோயிற்பு: பதஞ். 21), 

[5/4 ௪ம/௦௮௪2 த. அவிசாரம்[] 

அவிசாரி ௪௭5௪74 பெ.(ஈ.) ஒழுக்கமிலாள்; 
பே!(6௨55. 

த.வ. பரத்தை, பொதுமகள். 

[5/6. ௪4/7௪௮7742 2 த. அவிசாரி 7, 
அவி௬ு ௪420, பெ.(ஈ.) 1. வேள்வித் தீயில் 

அவித்தியை 

தேவர்க்குக் கொடுக்கும் உணவு (தக்கயாகப். 

46, உரை); 0170 ரா206 1௦ 16 0005 

580117 91௮ 16. 2. நெய் (நாநார்த்த.); 006௦. 

3. கஞ்சி வடியாது சமைத்த சோறு (இ.வ.); 
0௦0160 1106, ௨021௨0 சர்ண்௦பர் எானாரார 16 

பவ. 

[5/4 ௪௦6 2 த. அ-விச..] 

அவிசுவாசம் 2-1/8பா22௮77,  பெ.(ஈ.) 
1. நம்பிக்கையின்மை; ௨1 ௦7 ௦ரி080௦6, 

பாடவா. 2. நன்றியின்மை; 1101௮111ப06. 

[5/7. ௪-47802௦௪ 2 த. அவிசவாசும்] 

அவிசுவாசி ௪௭/8ப28/ பெ.(ஈ.) 1. நம்பிக்கை 

யில்லாதவன்; பாமா. 2. நன்றியறி 
வில்லாதவன்; பார12167ப।! 0௨௭5௦. 

[5/1 2-//29/72 த. அவிசுவாகி] 

அவிஞ்சை ௪௭) பெ. (ஈ.) அவித்தை 
(ஞானவா. நிருவாண. 7); ॥1ப51௦ஈ, 5றர்ரிர்பக! 
100806. 

/7/ம் ௪மர்2:5/ ௪-ஞ்2 2 த. அவிஞ்சை.] 

அவிஞ்ஞஜஞை ௪8௮ பெ.(॥.) அவிஞ்சை 
(ஞானவா. வைராக். 92) பார்க்க; 896 ௮19 

அவிட்டம் ௪4/௮7, பெ. (ஈ.) ஒரு விண்மீன்: 
1௭6 ௦04 116 230 ஈ௨((5கர48, 16 
௦4 0௦ ஈ ௱காக-த5॥ வு 
(பாறாழவ- (83. 

த.வ. பறவைமீன் .. 

[5/5 அனகற த. அவிட்டம்] 

அவிட்டு ௪௩%, பெ.(ஈ.) 1. தீக்குறியான 
சொற்களைச் சொல்லுபவன்: ௦01௨ பர௦ பரா 
0105 ௦1 11-௦௨. 2. கெட்ட 
நடத்தையுள்ளவன்: ௦6 ௩௦ 15 ௦ டவ 
0௦/60. 

த.வ. அறிவிலி. 

[5/7 ௮0௪5௪5 த. அவிட்டு] 

அவித்தியம் சடர்ஞ்சா, பெ. 1.) இதளியம் 
(சங். அக.); 0ப/௦% எங. 

அவித்தியை சமர பெ. 1.) அறியாமை; 
50॥ர(பல! 11௦1௮1௦6. 

[5/4 ௪-௭ஞ்ச2 த. அவித்தியைப] 



அவித்தை 

அவித்தை' சரன் பெ. (ஈ.) 1. அறியாமை 
(பிரபோத. அவித்தியாபுர. 4); 110௦71௮0௦௦, 
5்ரியவ.ரொா௦வ 06. 2. மாயை (சூத. சிவமா. 
8, 10); ॥1/ப5/00 0850111௦60, ஈக. 

3. ஆணவம் (சி.சி.2, 84); 6 50ப!'6 (௱றயராடு. 

[5/4.௪-பஞ்22 த. அவித்தை] 

அவித்தை” ௪/4 பெ. (॥.) ஐவகைத் 
துன்பங்களுளொன்று (விசாரசந். பக். 335); 

016 ௦4 ௪௪௪-/-722277. 2. காமம்; 061ப510 
ராய். 

[51 ௪-2 த. அவித்தை. ] 

அவிதூசம் ௪௮/27), பெ.(॥.) ஆட்டுப்பால் 

(சங்.அக.); ஈா॥/6 ௦7 9094 ௦ 80௦02. 

[5/4 ௪1205௮ 2 ௧. அலிதரசம்.] 

அவிநயக்கூத்து ௪17௮)2-/-/0/7/0) பெ.(1.) 
பாடற் பொருளைக் கையாற் காட்டி ஆடும் 

கூத்து (சிலப். 3, 12, உரை); 0200 பா) 

09௨5(ப[௦ /॥0ப20௦. 

[அவிநயம் - கூத்து] 

[5/ம் சப்ரா த. அவிநயம்]: 

அவிநயம் ௮17௮):2/77, பெ.(.) 1. அவிநயரால் 

எழுதப்பட்டதும் வடமொழி பரத நூலுக்கு 

முற்பட்டதுமாகிய தமிழ் நாட்டிய நன்னூல்; 4 

கரி எனி ௦ 7ளாரி 0லொ௦6 க 094௮! 

௦010௦0௦560 றா1௦1 1௦ ௨ காவ! 14௭ 

525113 ௦7 (6 5806 இலாக் கா். 

2. மனக்கருத்தைக்: குறிப்பாய் விளக்கும் 

உறுப்பு (அங்கச்) த்க் 065110ப/21/0. 

"துவிநயங் காட்டி ” (மதுரைப். 722. 3. ஒரு 

யாப்பிலக்கணம் (நன். 369, மயிலை); ॥௭௱௦ ௦1 

2 11221156 ௦ ா௦5௦ஸ் நூ கவர வு வாள். 

[8/4 ௪௦72-௪ 2 த. அவிநயம்] 

அவிநயர் ௮௮:௪7 பெ.(ஈ.) கூத்தர் (சூடா); 

050/௦ ௦65. 

[5/4 ௪ற்பல௪ 5 த.அவிநமா:] 

அவிநவம் ௪1/7௪௦௮/7, பெ.(॥.) புதுமை (உரி.நி.); 

வாக; 0௦655. 

[5/2 ௪07௪௪ 2 த. அபிநவம்.] 

அவிநயன் ௪௭/2௪ பெ.(.) தொல்காப்பியர் 
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காலத்தில் .தமிழ் நாட்டியக் கலை வல்லுநன்; 

[௨ பர்ரி 074 ார்ர றவ! 1480௫௮ 5881௧ - 

1 1இர்கர்ர் உர்சக66 ௦ 18௱ரி் ோ௦6, ௮ 

௦௦18௫ 07 116 கா௦்கார் [வா 

கெள 1௦முரரு௪. 

அவிப்பாகம் ௮ட௦-௦௧2௮/7, பெ. (॥.) 

தேவருணவின் பங்கு; ௦0121௦ 0172160 ௦ 16 

0/5. "திருமாலனவிப்பாகங் கொண்டு” 
(இரு வாச. 74, 57, 

[.அ௦1-பாகம்..] 

[5/5 9௮ 2 த. அரி] 

அவிபக்தகுடும்பம் 21102472-4/2ப770௮77, 

பெ.(.) பிரிக்கப்படாத சொத்துள்ள குடும்பம் 
(௨0௮: பார்00 ரிகா, 000. 10 விபக்த 

குடும்பம். 

[இனிபக்த - குடும்பம்] 

[54ம் ௫-2 த. அலபபத்த..] 

அவிமுத்தம் சடர்ாப/22), பெ.(ஈ.) காசி நகரம்; 

காக படு. அனவிழுத்தங் குடிகொண்டு ” 

(குமர. பீரகாசி௯. 53, 

[5/6 ௮-பப்ர7பா்22 த. அவிமுத்தம்.] 

அவிர்ப்பாகம் ்-,0-௦29௮, பெ.(1.) 

தேவருணவின் பங்கு; 53807104 ௦71680 1௦ 

ட 25. "வாளே... அிர்ப்பாஃம் ” 

(உத்தரா. திக்கு௧:4. 720, 
[அவிர் * பாகம்/ 

[5/7 ௪௭6: த. அவிர்] 

அவிருத்தம் சர்ப, பெ...) பகை 

யில்லாதது; 1௮4 வரர் 15 ௦௦ ௭பிடு6; ௭௦ 

000௦560. “அனிருத்த.மான கின்மாத்தி 

ரத்தை (கூத. ஏக்கி உத. 2: 723. 

[54% ௮-பர:002௪2 த. அலவிருத்தம்] 

அவிரோதம் ௪௭ர222/77, பெ.(1.) ஒத்தியல்பு, 

வேறுபாடின்மை, மாறின்மை; ௦௭1610, 

0௦ஈ0ப/டு, 0௦/51: மறைய மரிரோரதுமுமம் 

குப்பம் “(சூ.த. ஏகிகி/ பூ. 72: 

[5/6 ௪-ப2017௮ 2 த. அவிரோதம்.] 

அவிவாதம் ௮௦௪2௮7), பெ.(1.) மாறுபாடில் 

லாமை: ௦௦1போ2ா௦௦, ௨01297. 



அவிவேகம் 

[5/4 ௮-0:2027225. அவிவாதம்] 

அவிவேகம் ௪௦ந்69௮, பெ.(॥.) பகுத்தறி 

வின்மை; லார ௦7 01500௱11௨1/00, 

1௦௦1588655. 

[57. 2-பந்2422 ௪. அவிேகும்] 

அவினாசி ௪௨௭235] பெ.(ஈ.) 1. கடவுள்; 600, (6 

௱்பர்ட6. 'அலவிளாசி கண்டாய் (தேவா. 
247 7. 2. கொங்கு நாட்டிலுள்ள ஒரு 
சிவத்தலம் (தேவா.); ஈ26 ௦4 ௮ 58 ரா 

ற 6 ளோம் 015110. 

[5/6 ௮-ஈ725/7 2 த. அவினாசி] 

அவினாபாவசத்தி ௪ா2௦20௪-2௪/1 பெ.(1.) 

ஆற்றலரசி சிவத்தினின்று பிரியாத (சக்தி) 

சத்தி (சி.சி.ழ, 74, உரை): (58/2) 5௮ 
ஸ்ர 15 15லாகடி6 ரா௦ு 5. 

| அளினாபாவா சத்தி] 

[5/0. ௪-2-9/72/௪ 2 த. அவினாபாவ.ப] 

அவினாபாவி ௪௭௮௮௯௪ பெ.(ஈ.) பிரிக்க 
முடியாதது; 194 நர் (5 1ஈ5றகாக016. 

கே வலஞானமும் அதனோடு அவினாபாவி 
யாகிய  மகேவலதரிசன் மகேவலவிரிய 
கேவலசுகமு மூடையானவனே சுவாமியாக 
(நீச) கடவுச். 7 உரை), 

[540. 2-0//72-ம/7207 2 த. அவினாபயாவி] 

அவினாபூதம் ௮பசம்பசோ?, பெ.(ஈ.) 
நீக்கமின்றி யிருப்பது; 11௮1 ப்ர 15 
1860 ஊ௨016, (ல ஙர்ர்ர் க் ஒம் 
5608172160. 

[5/1 ௪-பர/72-9/7422 ௧. அனினாபூதம்.] 

அவினி ௮௭ஈ8/ பெ.(ஈ.) கசகசா செடியின் பால்; 
௦01; 1150155816 01௦6 ௦7 ற ௨0வனா 
5 ாயா. 'மதுவினுள்ளு மவினியாதி 
யானபன் மருந்தினும் '(ிரபோத, 25:62) 

[0. ௪7/2 த. அவினி] 

அவீசி' ௪17/5/ பெ.(ஈ.) நிரயம்; ஈலா6 ௦4 ௨ 6௮]. 
'கிருமிசெறிய7சி யிறை "'(சிவதரு. சுவர்க்க, 
1277. 

[5/4. 2-0/௦/2 த. அனவீசி] 
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அவீசி” ௪5 பெ.(ஈ.) புகைக்கொடி 
(வால்வெள்ளி) வகை (தக்கயாகப். 457, உரை); 

81000௦7௦௦௭. 

அவீரை ௪௮ பெ.(॥.) பிள்ளையில்லாத 
விதவை (இ.வ.); [85ப61655 151001: 

[6/6 ௮1722 ௧. அவிரை,] 

அவுசதம் ௪/2௪2௧77, பெ.(॥.) மருந்து; 

ு6010476. 

[5/1். ௪5௪௪ 2 த. அவசதம்.] 

அவுண் பப, பெ.(ஈ.) அசுரர் இனம்; ,&8பா85. 

'அவண்மக சேனை "(திருப்பு 

அவுதசியம் ௪௦/2௪3௮/77, பெ.(॥.) பால் (தைலவ. 

தைல. 53); ஈரி, ௦0 ர் 6 பல, 

[51.22 த. அவுகசியம் ] 

அவுதா ௪42, பெ.(॥.) யானையின் 
மேலிருக்கும் இருக்கை (அம்பாரி); 1௦0 ௦ 

5691 ப5பவிநு வார் லோ௦ரு, 0௩ 8௭ வலா 6 

௦2௦1. 'அவுதாக்கள் முத்துக்கு” 
(இரா.பா. (புத். 27). 

[(. ௪0222: த. அவுதா..] 

அவுல்தார் ௪௦/22 பெ.(ஈ.) சிறுபடைக்குத் 
தலைவன்; 101-௦௦1(6810060 0108 1ஈ (05 
ார/4ா-ாரு ௦65000 1௦ ௮ 861068. 

[பீ சசரக த. அவுவ்கார்.] 
அவைதிகம் 212/019௮/7, பெ.(ஈ.) 

மறைநாலுக்கொவ்வாதது; (24 எர்ப௦் 16 ௦- 
4601௦, ஈவா. 

[5/1. 2-00௪ 2 த. அவைதிகம்,] 
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அவைராக்கியம் அசர்கிஞ்சா, பெ. (ஈ.) 

அறிவுக்குணம் எட்டனுள் ஒன்றான 
விடாப்பிடியின்மை (சி. போ. பா. 2, 2, பக். 164); 

208810 07 ௦௦51473803, 8 0081801௮11511௦ ௦7 

6 1616௦4, ௦06 ௦4 விர ஐபர்ப்-பரளா, 0.5. 

[54ம் பர்கா 2 த. அனகவராக்கியர்/ 

அளகாதிபன் ௮௪7௪0௪, பெ.(.) செல்வக் 
கடவுள்: [பட்கோகரு, 116 1௦0 ர் 1/4. 

'அளகாதி புறுரைத்த ஊரசக.ம்” (உத்தரா; 
211/3 22), 

[$/. ௮௮47௪௦00௪௮ 2 த. அளகாதிபன்] 

அளகேசன் ௮,928, பெ.(1.) செல்வக் கடவுள் 
(தாயு. பரிபூ. 10); [பட்காக, (00 ௦1/௮௧. 

[5/0 ௮௭42-22 த. அளாகேசள்.] 

அளீகம் ௮/7, பெ. (ஈ.) 1. நெற்றி; 101௦ ௨80. 
2. வெறுப்பு; 015116. 3. பொய்; 759158௦0௦0. 

[5/0 ௮14௪2 த. அளீகம்] 

அற்களம் ௮4/87, பெ.(ஈ.) 1. கதவின் தாழ்; 
0௦1. 2. பேரலை: 1210௦ 1/2, 011015. 

[5/ம் ௮22 ஐ. அற்களாம்] 

அற்கன் அச, பெ.(॥.) கதிரவன்; 5பா. 
அதற்குள் மேல்வரு மெறிலிக ளன ” (கந்த: 
குப(ரச.ன2 34). 

[5ம் ௮4௪2: த. அற்கள்.] 

அற்சிரம் ௫327, பெ.(ஈ.) முன்பனிக்காலம்; 
154 ஈவர் ௦4 10௨ ரா 56850. 'அறிசிர 
மறக்குந ரல்லார் "(இங்குறு; 454), 

அற்பத்தனம் ௮/,௦௮1727/7, பெ.(1.) இழிகுணம்; 

255, ௱வராா255, 0௦ ல55. 

[54ம் ௮௪ 2 த. அங்பம் - அல்பத்தனம் 2 

அற்புத்தனம்.] 
அற்பம் ௮:௦௮, பெ.(.) 1. சிறுமை; 141 மர்/0் 

5 11ரி1ஈ9, ரகா. 2. இழிவு; ரினோ656, 

௦௮255. 3. மெல்லியது; 5119417௨55, 

ப்டரம்ர 255. 4. நாய் (அக.நி.); 00௦0. 

[5/7 ௭௪2 த. அற்பம்] 

அற்பர் ௮௦0௮7 பெ.(7.) கீழ்மக்கள் (பிங்.); ரா 

11-6௦ ற25015. 

[5/ம் ௮௪ 2 த. அற்பா] 

அன்யாபதேசம் 

அற்பாயு ௮2/0, பெ.(1.) அற்பாயுசு பார்க்க; 
566 ௪[ற/(ப5ப. '“அற்பாய நரா£க்ெ்றற 
(௫. பரம, 26). 

[5/1 20242//:௪2 ஐ. அற்பாயுசு 2 அற்பாமுப] 

அற்பாயுசு ௮2/50, பெ.(ஈ.) குறை வாழ்நாள் 
(வின்.): 80 |(76. 

[$1. ற்சா௮ப5 2 த. அல்பரயுசு 2 

அற்பாயுக..] 
அற்புதம்' ௮0௦/7), பெ.(ஈ.) 1. வியப்பு; ௮, 
சா, ௱ாரா௨௦16.2. ஒன்பான்வகை 
சுவைகளுள் ஒன்று (திவா.); (0091.) ஊற 

01/06, ௦016 ௦7] ர/8-258ஊ௱), 0.5. 

3. அழகு (திவா.); 0௨3ப௫. 
[5/4 அம் ப/2 2 க... அற்புதம்] 

அற்புதம்” ௮௦/07, பெ.(॥.) ஆயிரங்கோடி 
(பிங்.); 12-1௦ப5௨௮ா0 ஈறி. 

[54ம் அம்ப 2 த... அற்புதம்] 

அற்புதம்” அறபா, பெ.(॥.) வெறுமை 
(சி.போ.பா.9,2, வெண். 1); ௨௱௦255, 7010. 

5ம் அம்ர்பாச 2 த. அற்புதம்/ 

அற்புதம்” ௮௦/27, பெ.(.) தசைக்கணு 
(நாநார்த்த.); 1பாராபா௦ப5 ௦ம் 1௦ 1850. 

[$/ம் அம்ப 2 த. அற்புதம் / 

அற்புதன் 2/௦::27, பெ.(.) 13. கடவுள்; 600, 25 
அ ராகு 61005, விப! பனா. “அற்புத 
22/௯௫ "(கர கரண, 7, 2. கண்ணாளன் 
(சூடா.); ௮117௦௪. 

[$/ம ௮ம்ப022 த. அற்புதசம்..] 

அறாமி அசா பெ.(ா.) 1. துடுக்குக் 
குணமுள்ளவன்; 11௪1 பர்/௦ா் 1/5 1020, 

910005, ௮1/5௦ 55/0 ௦7 ந௪5௦15. 2. இடக்குப் 
பண்ணுகிற குதிரை (அசுவசா. 139); [25144௦ 11- 
(உற் 1056. 

த.வ. இடக்கண், அரம்பன். 

[ப. ௮௮/2: த. அறாமி!] 

அன்யாபதேசம் ௪௫௮0௪௦22௮7, பெ. (॥.) 
1. உள்ளுறையல்லாத வெளிப்படைப் பொருள் 
(ஈடு. 6, 5, ப்ர.); 81600௦1108 நா9592வ்௦0 ௦7 

௦6 1069 பாரோ 11௨ ௨06 ௦7 எா௦ப்மா. 

2. சாக்கிட்டுச் சொல்லுஞ் சொல்; ரபவ0௦. 
[5/ம் ௮ு௪4௮02-0:2242 த. அண்யாபதேசம்/ 



அன்வயம் 

அன்வயம் ௮7௦-௮77, பெ.(ஈ.) (சமணம்) பிறவிக் 
குணம்; 181 நாரா (5 /ஈரனாலார் வாபி 
115608௧௦16. அன்வயம் வெதிரேகம் 
(பேரும். 8940) 

த.வ. உடனொன்றிய இயல்பு. 

[5/5 சர 2: த. அண்வயம்] 

அன்வயி'-த்தல் ச், 4 செ.குன்றாவி. (4.) 
1. பின்தொடர்தல் (கம்பரா. இரணிய. 136): 1௦ 
10105, ஐபா5ப6. 2. பாட்டிலும் உரைநடையிலும் 
ஒரு மொழியை மற்றொன்றோடு பொருட் 
பொருத்தமுறப் பொருத்துதல்: 1௦ ௦௦517ப௦ 
6 ௫00 மான் வாமா சார்ட் வர்ர 11 16 
911௮0146வ ௦௦ட60160. ் 

[5/3 சான ௪2 த. அன்வயி-, ர் 

அன்வயி”-த்தல் ௪7), 4 செ.கு.வி. (1. ஒரு 
சொல் மற்றொரு சொல்லுடன் இயைதல்; 1௦ 1[ 
ற ஜூரம் ௮11, 

அன்னக்களை ௪72-௨௪௮ பெ.(ஈ.) பசி 
அல்லது மிகுவுணவால் வரும் சோர்வு: 12110ப6 
£€5பா9 1௦ ஈபா0லா ௦ 0 ௮40. 

[அன்னம்-களை.] 

[5/7 ௮௪ 5 த. அன்னம்,] 

அன்னக்காவடி' 2௱ர௪-/6/42௪ற பெ.(ஈ.) 
உணவு இரவல் ஏந்தும் காவடி: ௦16 எர 64௦ 
௦95615 5050610860 17760 11 805 1௦ 
606146 00160 1106 660060 *௦௱ 0௦௦ (௦ 
0௦௦ 10 019176 ப௦ஈ 1௦ ஈவா ப0லொ16. 

/அன்னம் * கர] 

[5/ம ௮௪2 ௧. அன்னம். / 

394 அன்னசிராத்தம் 

அன்னக்கா-வடி” ௮௪2-42௪ பெ.(ஈ.) 
வறுமையானவன்; 08544ப16 0௨50. 0600௭. 

[அண்னாம் - கர... 

[5/5 ௮௪2 த. அன்னம்] 

அன்னக்கொடியோன் ௪ர௮42ஸ்-2ற, 
பெ.(1.) நான்முகன் (சிந்தா. நி. 366): 2௮/2 

/ அன்னம் * கொழ யோன்..] 

[5/0 ௮1௪2 த. அன்னம்.] 

ஒதிமம் எனும் அன்னப்பறவையைக் கொடியின் 
அடையாளமாய்க் கொண்டவன். 

அன்னசத்திரம் ௪௱ரச2சற்ரகா, பெ.(ா.) 
உணவுயிடுஞ்சாலை; ௦௦ப(ரு ௩௦6 0௦0150 
106 15 05/10 பஷர் ராசர்ப!(௦பக]. 

சதிதிரங்கட்டி "(குற்றா. குற. 90. 1) 
[5/1 பாச 22ற்2 2 ௬, அன்ன சத்திரம். / 

அன்னசலம் சரச, பெ.(ஈ.) 1. கஞ்சி; 
2181௭ லர்£8016௨0 *7௦௱ 6௦11௨0 71/௦௨. 
2. சோற்றுநீர் (நீராகாரம்); ௮197 ஐர்20160 
1௦ ௦௦10 706. 

அன்னா 

[5/4 ௮௪ 5 த. அன்னம்] 

த. சலம்516.ஐலம். 

அன்னசாரம் 225/௮,  பெ.(॥.) 
அனனசாறம் பார்க்க: 566 23/75/2777. 

[8/0 ௮2௬௪22 க. அன்னார்] 

அன்ன சாறம் 20-2474/77, பெ.(1.) கஞ்சி; 10௦ 
போவ. 

/அன்னம் * சரறம்,] 

/[5/ம ௮௪2 த. அன்னம், 7 

சாறு - சாறம். 

அனனசிராத்தம் ௪ஈ௪3ர2/௭7. பெ.(1.) பாகம் 
பண்ணிய உணவு கொண்டு செய்யும் 
இறந்தநாட்கடன்: ௦௦ ௦7 ௦௦௦150 ௮715 
௦் 10௦0 1௦ 87௯௭௮௭5 ஈ ஈ௦௦பா ௦4 1 
க, 64. 1. அஆ.மகிராத்தம் ௮10 இரணப 
அராததம், 

[5/0 ௮வது 5 ௧. அன்னசிராத்தம்,] 
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அன்னத்துரோகம் ௪7௪-/0/722௮77, பெ.(ஈ.) 

உண்டவீட்டுக்கு இரண்டகம் பண்ணுகை; 

ருரு ௦ 116 1005௦ டூ 00௨ கானா6 6 

[125 ௦௨8 160. 

[5/மனாசா/ பாமா த.அன்னத் துரோகம்] 

அன்னதானக்குறுவை ௪7௪௦2/12-/-/4ப/ பான 

பெ.(ஈ.) மூன்று மாதத்தில் விளையும் 

நெல்வகை; 9 1/0 ௦7 றக0ஞ் றஎர்பாஷ ரா 1௨௨௦ 

௱௦ர6. 

[அன்னார் - தானாம் 4 குறு 

[5/0 ௮1௮2 த. அண்ணம்] 

அன்னதானச்சம்பா ௪7௪2279-0-02/7724 

பெ.(ஈ.) சம்பா நெல்வகை (ஏரெழு. உரை); 

விஷ் ௦7 592 0800ம். 

[.அண்ணா(ம்] - காரனம் 4 சம்பா] 

[8/0 ௮17௮2 த. அன்னம்] 

அன்னதானம்! ௪௪௦22௮, பெ.(॥.) 

உணவளிக்கை; 0/1 ௮1௦௦0 11 லாடு. 

அன்னதான பகிலநர் றானங்கள் ” (கம்பரா; 

(71/11), 

த.வ. ஊண்கொடை. 

[்றுன்னம் தானம்] 

[5/ம் ௮10௪2 த. அன்னம்] 

அன்னதானம்” ௪7222௮/77, பெ.(॥.) மூன்று 

மாதத்தில் விளையும் நெல் வகை (14.14.); [47௦ 

௦7 080ஞ். ஈகஙவர்வ மர்ர்ரர 3 றர. 

[தன்னம் - தானாம்] 

[5/4 ௮௪: த. அன்னம்] 

அன்னதீபம் ௪௭௪௭0௮/77, பெ.(॥.) கோயில் 

விளக்கு வகை (பரத. ஒழிபி. 41), 10 மீற 

18 ஈ லர 10௦ 87௮0௦ ௦1 ௮ வலா. "5 

5//௮0௪ 1௨710/௦ / வா” 

(ட்துன்ணாம் 4 தீபம்] 

[5/0 ௮75௮2 ஐ. அன்னம்] 

அன்னம் 

ஒதிம (அன்னப்பறவை) வடிவிலமைந்துள்ள 

விளக்கு. 

அன்னப்பால் ௮7௪-0-22/ பெ.(ஈ.) அரிசி 

கொதிக்கும் போது எடுக்குங் கஞ்சி; ௮12 

121060 11௦0 மயிரா 102, ப860 85 8 று 

ஈரிக் வல் ர 500655. 

[அண்ணம் 4 பால்.] 

[5/0 ௮17௪2:த. அன்னம். 

அன்னபானம் ௮௮7௭047௮77, பெ.(.) சோறும் 

நீரும்; 10௦0 80 6. 'அமேபேச்திதம் 

அண்ணடாரனாதிகர் "(தகசடாதச முழாகம், 1 357) 
[5/௩ ௮௪2-02௮. அன்னபானம்.] 

அன்னபிச்சை ௪72-0/22௮ பெ.(.) சோறாக 

வாங்கும் இரப்பு (மீனாட். சரித். |, 19); 060910 

௦ர 0௦1160 106. 

த.வ. ஊணிரப்பு. 

[5/4 ௮1௪-5/4522 த. அன்னபிச்சை.] 

அன்னபேதி சரக பெ.(.) மருந்து 

சரக்குவகை (பதார்த்த. 1116); 9௨௨ 140), 

[லார் 5ப/0௮5, 50 0௮/௨0 85 [( 1/0 பலி5 6௦1௦0 

£[06. 

[5/ம் ௮ராச-ம்207 2 த. அன்னபேதி// 

அன்னபோதம் ௪௪2-220, இதளியம் 

(சு.வை.ர.536); 00001 

அன்னம் ௮72/7, பெ.(ஈ.) சோறு; 1௦000, 

ரள்பல!5, 650. 0௦060 106. 

[5/7 அரச க. அண்னாம்./ 



அன்னம்பிடி-த்தல் 

அன்னம்பிடி-த்தல் 22/0, 4 
செ.கு.வி.(1.1.) நெல்மணி பால்பற்றுதல் 

(கொ.வ.); 10 06116 ஈரி, 85 ௦7 ராரா ௦7 

0300. 

த.வ. பால் பிடித்தல். 

[அன்னாம்*பிடி-] 

[5/4 ஸாச: த. அன்னம்] 

அன்னரசம் ௪ர௮௭௪2௮7, பெ.(ஈ.) உணவின் 
ஊட்டம்; 855800 07 1௦௦0, ஈபபர்ற ளார். 

[5/ம. ௮12௭722௮15 த.அன்னரசம்.] 

அன்னவம் ௪௪௮/7, பெ.(ஈ.) கடல் (சூடா.); 

562. 

[5/1 ௮௮122 த. அன்னவம்/ 

அன்னவூறல் 2072-0-47௮) பெ.(.) வடிகஞ்சி 
(வின்.); ரொபஒ! 000066, ஙா ஈ கர்ர்ள் 1௦6 
1125 662 6௦160. 

[அன்னம் ஊறும், ] 

[5/7 ௮௮: த. அன்னம். 

அன்னவெட்டி சச பெ.(ஈ.) சோறு 
பரிமா றுவதற்குரிய கரண்டி (கொ.வ.); ௮ 5000 
06 ௩௦56௫ 100 88௩0 110௦. 

க.வ. சோற்றுக்கரண்டி, கைகரண்டி. 

[அன்னம் * வெட்டி] 

[51. ௮1௪: த. அன்னம்.] 

அன்னாசி ௪ர725/ பெ.(॥.) செந்தாழை என்னும் 
பழச்செடி; 016-20016, 1௮1146 ௦4 1124௦௦ ௮௭0 
௮1௨௭௮. 

[5. 45/2 த. அன்னாசி] 

336 அனகன் 

[0௦% காா௭5 2 த. அன்னாசி] 

[8742. 1௮7௪52 த. அன்னாசி] 

அன்னாபிடேகம் ௪ார20/287௮1, பெ.(॥.) 

கடவுளுக்குச் சோற்றால் செய்யும் திருமுழுக்கு; 
௦ 01 0௦பர்ாட ௦460 106 ௦௩ வா 10௦ 

ு॥ ௨106. 

[5/௮ -சம்/25/2-த. அன்னாபிடேசம்.] 

அன்னியத்தன் சாட்ச/2,  பெ.(ா.) 

1. புறம்பானவன்; ௦6 9/௦ 18 0ப1510௦ ௮ 

வா/௦யிசா ம௱௱பாரரடு ௦ 800/6]. 

2. அறிமுகமில்லாதவன்; 81191091. 

[5/5 ௮௪750௪ 5 த. அன்னியத்தன்.] 

அன்னியம் ௪றரந்க7, பெ.(ஈ.) 1. வேறாகை 

(சி.போ.7,1,1); ௦0 8௦021216. 2. வேறானது; 

கர் வார்ன் 15 செொர்ாசார். 3. பிற நாட்டுள்ளது 
(வின்.); (2ம் வர்ர 15 7௦வா, வலா. 

[5 ௮௪2 த. அனண்ணியம்/ 

அன்னியன் ௪7ந2,பெ.(ஈ.)1. புறம்பேயுள்ளான்; 

511810, ௮11/2, 1௦வ்ரொமா. 2. பிறன் 

(உத்தரரா. இலவண. 15); ௦2 12 00௦5யர். 

த.வ. அயலவன், உறவிலான். 

[5ம் ௮௪2 த. அன்னியன். 

அன்னியாயம் ௪ரந்அ:௮77, பெ.(.) அநியாயம் 
பார்க்க; 566 ௮:27. 

[5/1 ௪-2 5 த.அன்ணியாயம் (கொ.ஃப.] 

அன்னியோன்னியம் ௪220], பெ.(.) 

ஒற்றுமை; ஈாப1பவ[ு, ா2௦/மா௦டு, பார், 

1ஒ10வ5ார்ு, ார்ப்றா அரு. 

மறுவ. ஒன்றிப்பு. 

[5/7 ௮20௪ 2 த. அன்னியோன்னியம்] 

அனகம் ௪௭௪7௮7, பெ.(ஈ.) கரிச (பாவுற்றது; 
குற்றமற்றது; 541655, பா. அனகமா 

நெறிபட ரடிகள் (கம்பரா. சடாயு வயிர் 29). 

[5/0 ௮1௪022 த. அனகம்.] 

அனகன் ௪7௪9௪, பெ.(1.) 1. கடவுள் (கந்தபு. 
தெய்வ. 208); 0௦0, 85 (6 81/655 06, 

பண்ற, 5௮, கக். 2. அழகுள்ளவன் 
(கம்பரா. நீர்விளை. 1); 1௮106௦௱6௨ 3. 

[5/4 ௮௪/௪2 த. அனகள்.] 
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அனசனம் சாச5கரவ, பெ.(॥.) (சமணம்) 
சமணரின் உண்ணாநோன்பு; 06௨௦௫ ௦7 

135110, இறு 1௦ 9 பழ ௦065 |[76. 

'அண்சா லனசனத் தவம.மாற்தான் ” 
(பசோதர: 1 20). 

[5/0 ௮7-22௮722 த. அனசனாம்/ 

அனசனவிரதம் ௪72227201202/77, பெ. (1.) 

அனசனம் பார்க்க; 596 ௪,/7252/72/77. 

[5(. ௮௭௪௧௮7௪ விரதம் 5 க. அனசசா 

ஈ2ிரகுபம்.] 

அனத்தம் ௪௪7௮77, பெ.(11.) 1. பயனற்றது; 1௭1 
வர்ர 18 10655, ப5ல1655. தனத்தமான 
வர்சாந்தான்! (ராமாவா. உபர். 77. 
2. பொல்லாங்கு; 6, ௦வ18௱1௫. தனத்தக் 

கடவு எழுந்தி (கிய. பெரியாம் 5,252. 

[5/0 ௮7-௮௪ 2: த.அனத்தம்./ 

அனந்தசயனம் ௪//272222/74/77, பெ.(॥.) 
1. திருமாலின் பாம்புப் படுக்கை; ௦௦ப௦0 ௦7 
7ர்யாசதி' 0௦05181100 ௦7 116 001/5 ௦71 

2075௮. 2. திருவனந்தபுரம்; 7///வாள பா, 

25 (76 8694 ௦7116 5௦ ள் ரப 

[5 £60ா256211620 ௮5 ௨௦0 ௦ 6 ஊவா! 

707.5252/7, 

த.வ. அரவத்துயில். 

[520 ௮7௮7௮1௮7௪2 த. அனந்தசயனம்] 

அனந்தசயனன் ௮௮722-2௪)20௪0, பெ.(1.) 

திருமால் (திவ். பெரியாழ். 1,7,2); பாவி, 85 

£௨௦ொ௱்ா0 ௦ 2௦5௬௮. 

த.வ. அரவத்துயிலோன், பாம்பணையான்.. 

[5/4 ௮-ன்சரகறை௮-த. அனந்தசயனன்.] 

அனந்தசுகம் ௮7௮7௦௪20௪௮, பெ.(॥.) 

கடையிலாவின்பம் (சீவக. 2846, உரை); 

றாபி 61155. 

[5/ம் ௮-௮௪ப/0௪ 2 த. அணந்தசுகம்] 

அனந்தஞானம் ௮/௮722-827௮/77, பெ.(॥.) 

கடையிலாவறிவு (சீவக. 2846, உரை); ஈர 55 

(யாவு!2௨00௦. 

[9/ம ௮௮/2௫: த. அனந்தஞானம்.] 

அனந்தன் 

அனந்தஞானி 2௮2௪-7200 பெ.(ஈ.) அருகன் 
(சூடா.); &£௱௮, 35 விவா. 

[5/ம ௮-௮ 2ம் த.. ௮அளந்தஞாசாரி] 

அனந்ததரிசனம் ௪72722-22//52774/77, பெ.(.) 
கடையிலாக் காட்சி (சீவக. 2846, உரை); 

பிறர் 655 751௦. 

[56ம் ௮7௮1 * 527௪ 5 த. அனந்த 

குரிசன-ம்./ 

அனந்தம் ௮௮7227, பெ.(1.) 1. அளவின்மை 

(திவா.); 111812581௦55, ஈரி; 2. அளவற்றது 

(பிங்); (24 கர்ர்ள் 15 0௦பாம655. 3. வானம் 

(சூடா.); 510, 24௦5086. 4. ஒரு பேரெண் 

(வின்.); 2 ॥பா060- ௦ப6200 0ப20111/05. 

[$/ம் ௮௩௮72 2 த. அனந்தம்] 

அனந்தர் ௯7௮72௯ பெ.(ஈ.) (தீர்த்தங்காரா) 

அருக பதவியை அடைந்த சமணருள் ஒருவர் 

(திருக்கலம். காப்பு, உரை); &£௱௮(, 006 ௦4 16 

காடு ௦பா பா்்கறாலா, 0.1. 

[5ம் பாவா/ச 2 த. அனந்தர்] 

அனந்தலோசனன் ௮4272:22272, பெ.(1.) 
புத்தன் (திவா.); 3ப0008, 85 0 ௨ 

[॥ஈர்பி655 ஈபாம்ள ௦07 0/௨. 

[$1. ௮௮7/27/0047௪ 2 த. அனந்த 

னோரசனர்..] 

அனந்தன் ௮7௮722, பெ.(1.) 1. கடவுள்; 00, 

25 (6 801655 ௦16. 2. திருமால்; 1£பாாவ. 

3. சிவன்; 5//2/2 4. நான்முகன்; மாலா. 

5. (அருகன்) சமணன்; கங்கர். 

6. (அஷ்டமநாகம்) எண் வகை பாம்புகளு 

ளொன்று (பிங்.); 8 56061 சர்ர் 5பழ00ா15 

(௨ ஊர ரர 2 50௦-685, பா ௦8 ௮2௪- 

/772-77272/77, 0... 7. திருமாலின் பாம்பணை 

(ஆதிசேடன்) (திவ். பெரியாழ். 5, 4, 8); 

4ி24222௪௮, ௦௦ப௦1 ௦74 11 ப௱க்!. 8. பதஞ்சலி 

(கோயிற்பு. நடரா. 37.); 16 உ௱௱வ(ா 

ற்சர்ச௮0 9. ஒருவகைப் பிறவி நஞ்சு (மூ.அ.); 

2 றா60ரவா€0 81520. 



அனந்தாழ்வான் 

அன ந்தாழ்வான் ௮௮724//27, பெ.(ஈ.) 

ஆதிசேடன்; 116 561081 2015௪1. 

[அனந்தன் - ஆழ்வான். 

[5/4 ௮7௮722 த. அனந்தன்.] 

அனந்தை' ௮7௮70௮) பெ.(॥.) 1. சிறுகாஞ்சொறி 
(நாநார்த்த.); ௱வ! டாட ஈ௨!!!6. 

2. நன்னாரி (நாநார்த்த.); ஈவா 

521250௮113. 3. குப்பைமேனி (நாநார்த்த.); 

[101௮10 8௦வ0௨. 4. அறுகு (நாநார்த்த); 

வாலி 855. 5. கடுமரம் (நாநார்த்த.); 
ஸ்ப ஈநால்லிகா. 6. சீந்தில் (நாநார்த்த.); 

9ப/ல௮ா0௨. 7. செங்காந்தள் (நாநார்த்த.); 120 

$060195 014 றாவ 00௫/1]. 8. பதினாறு 

கலையுளொன்றான ஒகநிலை (தத்துவப். 142); 

(ஒஷ்லா) டன் கோங்6 ா 6 0௦ஞ், ௦06 
௦4 522752-6௮) 0.5. 

[5/7 ௮௮/22 த. அனந்கதை.] 

அனந்தை” ௮7௮729 பெ.(.) உலகம்; 80110. 

த.வ. மண்ணகம். 

[5%1. ௮7/22 த. அனற்தை.,] 

அனபை ௮7௪2௦௮ பெ.(॥.) ஒரு வேள்வி (விதான. 
சாதக. 23); ௦௦ரிபபா21௦ 04 16 லான | 

வர்ர 16 7/௦ பாகம(6ீ லால 000பறரு (05 

12 0௮௦௨ 17௦௱ 1௨ ௱௦௦. 

[5/4 ௮௪/22 த. அன்பை] 

போ. ஜஹா. 

அனயம் ௪௯௮, பெ.(ஈ.) 1. தீவினை; ஊர 

0660. 2. கடுந்தொல்லை; 081081. 3. தீயது; 
11 8ப501010ப8ா855. 4. துன்பம்; ஈர்5ரு. 

த.வ. மங்கலமின்மை. 

[5/7 ௪௮/22 த. அனமம்,] 

அனர்த்தம் ௪0௮௮1), பெ.(ஈ.) 1. பொருளற்றது 
(திவா.); (2ம் புர்ரர் 15 கர்௦பர் றகர, 
10158॥56. 2. பயனற்றது; ௦11655, 
861695. 'அருத்தங்க சனர்த்த மாகும்” 
(நான வா. வரமபா: 3). 3. துன்பம்; ௦4]8ரர்நு, 
வரி. 'ிறவியான ௨ளர்த்தத்தில் "(ஞான வா. 
௦ வராக. 28). 4. குழப்பம்; ஈாப0016. 

[5/1. ௮ ௮ப்ச2 ௬. அனர்த்தம், ] 

338 அனாதி 

அனரசம் ௮72:௪2௮/77, பெ.(ஈ.) பணியார வகை 

(இந்துபாக. 289); 8 5866 0௦76௦14௦ 1௮06 
௦4 106 11௦பா, 0௨6, 810. 

[ப. ௮7௮522 த. அனரசம்/ 

அனன்னியம் ௮௮ந௮/77, பெ.([1.) வேறன்மை; 

1211௦81 (ராரா. "கடத்தொடுி மட் 
கன்னிப் (வேதா. சூ. 727) 

[5/மூ. ௮௮௪2 த. அனன்ணியம்/ 

அனன்னியார்கம் ௮சறஏ௮7, பெ.(ஈ.) 

வேறொருவருக்கு உரிமையாகாமலிருப்பது 
(திவ். திருவாய். 6,1,1, பன்னீ.); 2௦ வரன் 

11௦06 ௨56 25 8 கொ. 

[5/ம் ௮7-௮௮-௮1௪2 த. அன்னிய கம்] 

அனாகுலன் 2/727ப/௪, பெ.(ஈ.) 

கவலையற்றவன்; 016 184௦ 15 001/60160, 5வ][7- 

0058685860, ௦1 றஊற/ல60 ௦ ௦0ரீப560. 

அறிவனாகுலள் (சானா; 70), 

[5/2 ௮72//0 2 த. அனாகுலன்.] 

அனாசி சார்ச் பெ...) (அன்னாசி) 
செந்தாழைப் பழச்செடி (மூ.அ.); 0106-80016. 

/௦1. ௮௮7௪22 த. அனாகி] 

அனாதி ௪201 பெ.(ஈ.) 1. தொடக்கமில்லாதது: 
ப்லயர்பள் ஈஷ ஈ௦ 6. 2. கடவுள்: 0௦0, 
௦ 125 ஈ௦ 6௨0/0. 3. சிவன் (பிங்); 5/0. 
'அனாதியேக தத்துவ சொரூபத்தை " ( தாயு. 
பரி 3), 

த.வ. ஏதுமிலி. 

[5/6 ௮12012 த. அனாதி] 



அனாதிகாலம் 

அனாதிகாலம் ௪24௮7, பெ.(.) மிகப் 
பழங்காலம், நெடுங்காலம்; 8 ஈர், (46 
ளாகி. உலகம் அனாதி காலமாகவே 

இருந்து ௨ருகிறது. 
[அனாதி காலம்] 

[$/ம ௮௩2012 த. அனாதி] 

அனாதித்தரிசு சரச2/2720, பெ.(॥.) 

நெடுங்காலம் விளைவிக்காத நிலம்; 

ராணா 951௦ 120. 

[. தனாதி--தரிச. ] 

[6/0 ௮2௮/2 த. அனாதி] 

அனாதித்திட்டு சரசம்) பெ.(ா.) 

நெடுங்காலம் 'பயிரிடப்படாத நிலம் (“.1.); 

ராறாண ரிவி! 2516-1840. 

[அனாதி-த.டடு)/] 

[6ம் ௮௭-2௦ த. அனாதி! 

அனாதிபாழ் ௪0௪24 பெ.(.) நெடுங்காலம் 

பாழடைந்துள்ள இடம்; 180 1ஈ £பரா5 ர£௦௱ 

(1 உ ரண மா/வ!.  'ஊற்றுக்கட்டுக் 

கோட்டத்து அனாதிபாழாய்க் கிடந்த அனர்” 

(5./....6 99. 

க.வ. தொன்பாழிடம். 

[னாதி - பாழ். 
[5/4 ௮௪௦2 த. அனாதி] 

அனாமத்து ௪7௪/4, பெ.(ா.) தனிமையான; 

56081௮௪16, ௦ 6௦9/9 ௦ ௨௫ ஒற௦௦1ர/௨0 

19. 

த.வ. தனிநிலை, கேட்பாரற்றது. 

[பூ. ௮747௪2 த. அனாமத்து,] 

அனாமத்துசசி ட்டா 273/77௮11ப/-02-0/112, 

பெ.(ா.) பொதுச் சிட்டை (குறிப்பேடு); 

1501௮௭௦௦08 8000பா% 1016. 

க.வ. பொதுச்சிட்டை. 

[ப. ௮7727௪7712 த. அனணாமத்துச்சிட்டா.] 

சிட்டை--சிறுகுறிப்பேடு. 

அனாமயம் ௪7277௮)2/77, பெ.(1.) நோயின்மை; 

ஈவர், 1220௦ ரா 056856. தச. 

மானாமயம் கைவல்ய சுநீதேக. 7977. 
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[5/0 ௮௮7௮௮ 2: த. அணாமயம்/ 

அனாமயன் 2774772)/2/, பெ.(ஈ.) 
1. நோயற்றவன்; ௦16 0 5ப0/6011௦ 01562256, 

25 000. நாதனனாமயன்” (சாரா: 44). 

2. அருகன் (சூடா.); க். 

[6/5 ௮-௮71௮-௪ 2: த. அனணாமயன்.] 

அனாயம் ௪, பெ.(ஈ.) 1. முறைகேடு; 

[ர/பக06. 2. வீண்; பாழா௦ரி(க0160655. ஆலி 
யணாயப்ப யுகுத்தெறைய (கம்பரா. சும்ப; 790), 

[5/ு ௮-௮: த. அனாயம்/ 

அனாயாசம் 28/74/2577, 

வருத்தமின்மை; ௮05800௦௨ ௦1 வா. 

[5/4 ௮7-2:25௮ 2 ஐ. அனாயாசம்] 

அனாவசியம் சச,  பெ.(ஈ.) 

தேவையற்றது; பாாா6௦௦855813. 

த.-வ.. தேவையின்மை. 

[5/7 ௮2-௪௪ த. அனாவசியம்] 

பெ.(ஈ.) 

. அனிச்சை! ௪/20௮7 பெ.(ஈ.) விருப்பின்மை 

(வேதா. சூ. 175); 205906 ௦1 0816. 

த.வ. ஒவ்வாமை. 

[51. ௮-மம022 த. அனிச்சை] 

அனிச்சை” ௪/2௦2௮) பெ.(ஈ.) பழக்கத்தின் 

காரணமாக அல்லது தன்னை அறியாமல் ஒரு 

செயலைச் செய்கிற தன்மை; 194 முர [5 

ரார௦ியார்கரு.... "கண் இறைப்பது ஒரு 

அணிச்சைச் செயல் 

[574 அரம்மர்ச - த. அணிச்சை.] 

அனிட்டம் சள, பெ.(.) வெறுப்பு, 

வெறுப்பானது; 14/௪4 ஏர் 15 182517௮016, 

பாற். இணிட்டதின் தகற்றி.பிட்டதன் 

குதி (அிவப்பிரபுற். நெடுங்கழ்! 45. 

[5/4 அத்த 2 அணில்டம் 2 த. அணிட்டம் / 

அனிருதம் ௪றரப22), பெ.(॥.) பொய்; 1௮156 

௦௦0. 

[8/ம் அட 2 த. அணிருதம்/ 

அனீகினி சாரிஹ்ர் பெ.(ஈ.) படை; எழு. 

1” தனீகினித் தரன (பாரத. வரரா. 76./. 

75/7. அர்ரா/2 த. அனிகிணி] 



அனிீசு 

அணீசு ௪௮/50, பெ.(.) 1. பெருஞ்சீரகம்; ௮18௦ 

(4.5. 2. நாண்மீன் (நட்சத்திர) சீரகம் (மூ.அ3); 
$1௮ா-௮(56. 

[7 ௮7/62 த. அணிக] 

அனு' ௮, இடை.(றால.) பின்' எனப் பொருள் 
தரும் வடமொழி முன்னடைகளுலொன்று; ௮ 

5௮181 நாவிற் 'எரிகா". 

[5/6 ௮7102 த. அனுப] 

அனு* ௪, பெ.(ஈ.) தாடை; 85. "நின்னனு 
வுற்றிடலா லனுமனெனும் போ பெற்று” 
(உத்தரரா. அனுமம் 241), 

[5/4 472 த. அனுப] 

அனு” ௪௨, பெ.(ஈ.) 1. மஞ்சள் (நாநார்த்த.); 
1பாறான!6. 2. கருவி (நாநார்த்த.); ௨௨0௦. 
3. நோய் (நாநார்த்த.); 0156856. 4, இறப்பு 
(நாநார்த்த.); 06244. 5. நாகணம் என்னும் 

மணந் தரும் மரம் (நாநார்த்த.); ௮ 116௦1௮1010 
8 8௭0௮௦ 5ப051௮ா௦6. 6. முகம் (பொதி. 
நி.); 1806. 

[5/2 47ப2 ஐ. அனு, 

அனுக்கிரகம் ௮70-7௪௮, பெ.(ஈ.)1. அருள்; 
00906, ஈ௱ 80. 2. (சிவனியம்) கடவுளின் 
ஐந்தொழில்களிலொன்று (பஞ்ச கிருத்தியம்); 
(5/8) ரயா௦௦ ௦7 5074௦ 9306, 
06519080 1௦ |1067816 16 50015 1௦௫ 
௦௦0806, 016 ௦74 ௦௪௪- பஸ்சா, 0.4 

த.வ. ஏற்றருளல். 
[5/4. 27ப-012,/2 5 த. அனுக்கிரகம், ] 

அனுக்கிரகி-த்தல் சாபபர்சரட்,4 
செ.குன்றாவி. (1.) அருள் செய்தல்; 1௦ 8101௩ 
19/0ப71௦, 065104 07௮06 பட௦ர, 3/௦ பம] 
௦. 

[5/4 ௮7ப-91௮/௪ 2: த. அனுச்கிரகி.] 

அனுக்கிரி-த்தல் சரபம், 4 செ. குன்றாவி. 
(4:4.) அருள் செய்தல்; (௦ 01655, 1௦ 5௦8 
18/0பா 1௦. ”£2வங்கட வராட்கொண்் 
டனுக்கிரிக்க (தெய்வச். விறலிவிடு, 29), 

[544. னாப-ர75 த. அனுக்கிரி-,] 
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அனுகதம் ௪092௦௪, பெ.(॥.) தொடர்ந்து 
வருவது; 1921-௦ 1௦10௧5 ௦ ௦௦025 2418. 

'அனறுகதமா யப்பொழுதே......... பாவைகள் 
வந்தடையும் "(ஞான யா. தாகூர் 27, 

[57ம் ௮/ப-ர2/22 த. அனுகதம்.] 

அனுகம்பம் ௪09௮772௮77, பெ.(.) இரக்கம்; 

ஷுாவண்டி, 0௦00258100. “தணுகம்பம் ..... 

உடையவரே சிறந்தார் (சிவ. பல. 39), 

[5/1 ௮7ப-(27102 2 த. அனுகும்பம்] 

அனுகற்பம் ௪/ப/-ஏ௮/0௮/77, பெ.(1.) மந்தையில் 

இருந்து எடுத்த ஆவின் (பசுவின்) 
சாணத்தைக் கொண்டு முறைப்படி 

உண்டாக்கிய திருநீறு; மாவி ௨ 16855 
511008 ௮1௭16 1௦ 8 ஈப(6, ன 800160 

(௦ 16 58060 85/5 6021௦0 ௮0000180 1௦ 

£ப16 1௦௱ ௦0௫ போ 010460 பழ ரர ற25(பா௫ 

1805 006 ௦7 14௨௨ பரறப!(. “இணியனு 
கற். நீதனையாம்.. கூறுவம் சச. போது 779] 

[5/6 ௮ப-(றை௪ 2 த. அனுகற்பம்] 

அனுகாரம் சரப, பெ.(॥.) ஒன்றைப் 
போலச் செய்கை (திவ். திருப்பா. வியா. பிர); 
றர. 

[5/ம அப? க. அனுகாரம்/ 

அனுகூலம் ௪௦/௪, பெ.(ஈ.) 1. நன்மை: 
9000, 618589. 2. உதவி; ரீ] 
9551518006, (08655. 3. (காரிய சித்தி) 
வினை கைகூடல்; 5ப00656, 0௦501௫. 

த.வ. கைகூடல். 

[5/5 பப ௬. அனுகூலம்] 

அனுகூலன் அரபுச2, பெ.(ஈ.) இதமாக 
நடப்பவன் (திவ். பெரியாழ். 4,4,2): ௦௱ஊ வர்௦ 15 
ரந ௦ ஒரிய. 

[5/். ௮7ப-/0/2 2 த. அனுகூலள்.] 

அனுச்சை ௪றபமக் பெ.(ஈ.) அனுமதி; 
னா௱[5510. அரசு மனுசீசை செய்ய" 
(திருவி. சமணரை, 70), 

த.வ. ஒப்புகை. 

[5/0 பபச க. அனுக்ஞ 2 அனுசீசை..] 



அனுசம் 

அனுசம் ௪2௭7, பெ.(.) (பனை) ஒரு நாண் 

மீன்; 1116 171) ஈல௨்2, வ! 01 500100. 

[5/ம். ௮7ப-72019௪ 5 த. அனுசம்] 

அனுசயம்' ௮ப2/௮77, பெ.(.) செய்ததற்கு 
வருந்தும் தன்மை; [ஓ௦௨1வா௦6. 

*தனுசயப்பட்டது அதுவெொள்ளாகதே ” (மத. 
78.4: 8], 

த.வ.. கழிவிரக்கம். 

[55 ௮ப-ள2 த. அனுசயம் / 

அனுசயம்” ௮7/2௮), பெ.(.) 1 வழக்காடுகை; 
௦௦1251, ௦01/2௦140. 2. பெரும்பகை; 16ப0. 

3. பின்கூறு, தொடர்பகுதி; 5620௫. 

[5ம் ௮70-2௮௪ 2 ௧. அனுசயம்/ 

அனுசரணம் 2ரப21277,  பெ.(ஈ.) 
சார்ந்தொழுகல் (கோயிலொ. 13); 1௦1௦௨0, 

0010 வரீ(6ா. 

[5/4 ௮7ப-5௮:௮௪ 2: ஐ. ௮னுசரணம்.] 

அனுசரணை 20722727௮4  பெ.(॥.) 
1. சார்ந்தொழுகுகை; 7010779, 90110 ௮114. 

2. உதவி (கொ.வ.); 8பற0௦1், ஈவ். 

[5/4 ௮ப-2௮:௮1௮ 2 த. அனுசரைை.] 

அனுசரி-த்தல் 222௮1, 4 செ.குன்றாவி. (5.1.) 

1. பின்பற்றுதல்; 1௦ 1௦11௦8, நா௨01/06. 

2. உடன்படுதல் (ஆமோதித்தல்); 1௦ 5ப00௦1, 

59௦010. 3. வழிபடுதல் (வின்.); 1௦ ௦51/0, 

[வ னாவா௦6. 4. கொண்டாடுதல் (வின்.); 1௦ 

ிஷா216, (66, 85 ௨ ஸே, ௦00586, 95 9 

116. 

[5ம் அப-௪ 2 த. அனுசா-/ 

அனுசரிப்பு அ7ப220, பெ.(.) 1 பின்பற்றுகை; 

1௦11௦040, ௦8மாயாா9. 2. இணக்கம்; 

ரீட். 

[5/4 ௮ப-ச௮௭: த. அனுசரிம்,] 

அனுசன் ௪ரப220, பெ.(1.) தம்பி (பிங்); நபா 

௦௭. 

[5/7 னப: த. அனுசன்.] 

அனுசாரி' சபர் பெ.(£.) பின்பற்றுவோன்; 

அனுசைவர் 

20, 1௦1102.  ”தேசானுசாரியாப் 
சி கரிப்பபன் (தாயு பரிபூ.ர. 7]. 

[5/4 ௮ப-௪அ) 2 த. அனுசாரி] 

அனுசாரி” சாபச்சர் பெ.(॥.) மாணாக்கன்; 
01501016. 

75/4 அப-5அ) 2 த. அனுசாரி] 

அனுசிதம் ௪22/7, பெ.(॥.) 1. தகாதது; 16௮1 
வா்ர்ச் 15 பாரிர், ாரழா௦0ா. பானை 
யனுசிதமென்றதனைச் சிதைக்க ” (பொரிபபு. 
கேரச்செ் 4). 2. பொய் (திவா.); 1௮15611000. 
3. கக்கல்; வாயாலெடுப்பு செய்கை (உரி. நிக.); 

௦ொொர்பா0. 

75% ௮ர-பமர்ச 2 த. அனுசிதம்/ 

அனுசுருதி ௪0-20 பெ.(ா.) ஒத்த சுருதி 
(சீவக.657, உரை); (14ப5.) ஈ௦16 2550௮1 ௮0 

வாா/௦ப5 கர் 11௨ போபம். 

த.வ. ஒத்தொலி. 

[5ம் அரப-௮பரி2 த. அனுசுருதி] 

அனுசூதன் ௪ப28/22, பெ.(॥.) விடாது 
தொடர்ந்திருப்பவன் (வேதா.சூ.99); ௦6 

வாா௦56 0௦ா6௦1100 15 ர6ரப/8ா ௨௮0 

பார்ர்ளாப1௪0. 

[6/4 அபல 2 த. அறுகுதன்./ 

அனுசென்மம் சரப£௪ரக, பெ.(॥.) 

(கணியம்) ஒருவனின் பிறந்த நாண்மீனிற்குப் 

பத்தாவது நாண்மீன் (இலக். வி. பக். 796); 

(&த1௦.) (௨ (ர ரவா ராமா ௦65 

௪1௮! 51௮. 

75/7 அபுளாச 2 ஐ. அனுசென்மம்] 

அனுசை ௮0/2௮ பெ.(1.) தங்கை; 4௦பா9ள£ 

51512. 

[5ம் ௮ப/22 த. அனுசை.] 

அனுசைவர் சரபு பெ.(1.) (சிவதீக்கை) 

சிவ குருவம் பெற்ற சத்திரியன்; நால்வகை 

வருணத்துள் இரண்டாம் வருணத்தினரான 

வைசியர் (சைவச. பொது. 435, உரை); ௮//௮ 

ஈர (க(ர௨5 0 4/2/ஆ:௮5. 

[50 ௮70-2௪2 த. அனுசையார்.] 



அனுஞ்ஞாலங்காரம் 

அனுஞ்ஞாலங்காரம் சாபரக௪7௮2௮ 

பெ.(ஈ.) வேண்டலணி (அணியி.71); 19 பா6 ௦7 

5ற68௨0 1ஈ வரர் எ பாலகி 0 15 

௦௦பா16ீூெி 85 பு 16800 1௦ 

5௦/00 02512016. 

[5/1 அபர த. அனுஞ்சராலங்காரம்.] 

அனுட்டணம் ௮:727௮77, பெ.(.) 1 வெப்பமின்மை 

(சங். அக.) ௦௦0685. 2. சோம்பல் (யாழ்.இக.) 

|8155. 

[5/4 ௮-ம92 த. அட் ணம்/ 

அனுட்டானம் 21ப[/4/7, பெ.(ஈ.) 
1. (சந்தியாவந்தனம்) காலை, உச்சி, மாலை 

வழிபாடு; 09581௩8௭௦௦ ௦7 [61/010ப5 (௨5. 

'உயங்கனறுட்டானம். பன்னி) (முச்சு, ௪117. 27] 

2. வழக்கம்; 6518018160 பே. 

[5/0். அப-5ப்கா௪ 2 த. அனுட்டானம்] 

அனுட்டானி-த்தல் சாபற்சர்், 4 செ. 
குன்றாவி.(1/.1.) வழிபடுதல்; 1௦ 0ர90110௦. 

“சொல்லிய தனுட்டாணித்து” (விவ. சூடா: 
377) 

[5/4. ௮0௮722 த. அறட்டாணி-,] 

அனுட்டி-த்தல் சாப, 4 செ. குன்றாவி.(ப.(.) 

பின்பற்றுதல்; 1௦ 0௮0106, 85 ஒ[1010ப [1165 

மணிதரு மனுட்டித்து.... வீடடைறந்தார 
(திரவிை. இ]ழ்திரன் மாட. 29). 

[5/7. அபடப்ச2 த. அனுட்டி-/ 

அனுதபி-த்தல் ௮70௪24, 4 செ.குன்றாவி. 

(2.॥.) 1. கழிந்ததற்கிரங்குதல்; 1௦ ஈஒஉறவார். 
2. பிறா இன்பதுன்பங்களில் அவரோடொன்று 
தல் (கிறித்.); 1௦ ஷு ௭ர/66. 

/[5/ம் ௮70-20௪ த. அனுதமி-] 

அனுதாத்தம் 20ப02:1247, பெ.(ஈ.) 
படுத்தலோசை; 912/6 90087, 65. 4601௦. 

'உதாத்தமோசை மனுதாத்த சொரிதம் "' 
(திருவிளை: தடாதகை. 4). 

[5/4. ௮7-ப22/2 2 ஐ. அனுதாத்தம்.] 

அனுதாபம் ௪7ப/425௮7, பெ.(ஈ.) 1. கழிவிரக்கம்: 
£626ா(80€, ஈ6ரா056. 2. இரக்கம்; நு. 
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3. பிறர் இன்ப துன்பங்களில் அவரோ 
டொன்றுகை (னொ.); ஷுாறவ்ரு. 

த.வ. அருளிரக்கம். 

[54. ௮1-20 2 த. அனுதாபம்] 

அனுதாபி ௪7ப224/ பெ.(1.) ஒர் இயக்கத்தில் 

உறுப்பினராக இல்லாமல் (ஆதரவு) முன்னுதவி 
தருபவர்; பற்றாளர்; 8/0 ௨14/26ா (௦1 ௦7 
9 0011௦௮ ஐவ). 

த.வ. ஆதரவாளர். 

அனுதினம் ௪0-௮7), பெ.(॥.) நாடோறும் 
(திருவிளை. விடையில. 4.); ஒரு ஜெ, வேடு. 

[5/4 ௮ப-ப௪ 2 த. அனுதினம்] 

அனுநாசிகம் பாசி, பெ.(॥.) 
மெல்லெழுத்து (பி.வி. 5); 1௨5௮. 

[5/1 ௮10-725 2 த. அனுநாசிகம்.] 

அனுப்பிரவேசம் 2/0/-2-௦/222௮/7, பெ.(॥.) 

தொடர்ந்து புகுகை; ௨410 274 ௨1௭௦1௭. 

[5/5 ௮70-0120/22௪ 2: த... அனும்பீரேசம்/ 

அனுப்பிராசம் 20-20-0222), பெ.(ஈ.) 

வழியெதுகை (இலக். வி. 748. உரை); 

760௦ ௦4 ராருாராட வரில். 

[5/7 ௮7ப-0ா2522 க. அனுப்பிராசம்] 

அனுபந்தம் ௪௦2௮7227, பெ.(ஈ.) 1. உறவின் 
முறை; 61914௦, ௦௦௱6௦14௦. 2. நாலின்பின் 

சேர்க்கப்படும் பிற்சேர்க்கை (இக்.வ.); 
மேடம், யற். 

[$/். ௮70-0௮7 2 த. அனாபந்தம். ] 

அனுபந்தன் ௪௦6௮௭2, பெ.(.) தீமைக்கு 
உடன்படுபவன்; 200001/௦6, ௦06 ங/௦ 

900103௨5 8 5]ர்ப। 8௦1. "காயுமலாக் 

சணபதருபா யர்களித்தீரே (ச8பதர௬ு. கூடாக இது. 
[5/4. ௮௮0-6௮7 2: த. அனுபந்தன்.] 

அனுபமன் ௪௦௮77௮, பெ.(॥.) ஒப்பில்லாதவன்; 
06 ண்௦ 15 10003௭016௨. தனுபமன் 

- செழியன் (திருவால. 72 75, 

த.வ. இணையிலி. 

[5/6். ௮-பற௮ர7௪ 5 த. அனுபமன்.] 
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அனுபமை ௪௮௦௮7௮) பெ.(1.) 1. ஒப்பில்லாதது; 
பால் வார்ட் 15 ா௦ொறவாி6, றல்னொ!/255. 

2. தென்மேற்றிசைப்பெண் யானை (சது.); 

13௦ ௦71 2712ல் வஞாொாம் சீ ச 50ப4்- 

வர், ராகம் ௦7 பரபர. 

[$/ம் ட்ப] 2 த. அனறுபமை/ 

அனுபல்லவி சறபம்௮/சர் பெ.(ா.) 
இசைப்பாடலில் இரண்டாம் உறுப்பான 

உடனெடுப்பு; 860000 5604௦ ௦74 16 5௦பர 

றவ ற௮௦ஞ் (௦௦ 25 (வார வாகா. 

த.வ. இடைநிலை. 

[5/7 ௮1ப-௦௮/2072 த. அனுபல்லவி] 

இசைப்பாடலில் எடுப்பு, உடனெடுப்பு, தொடுப்பு 

என மூன்று கூறுகளாகப் பகுத்துள்ளனர். அவற்றை 

வடமொழியில் முறையே பல்லவி, அனுபல்லவி, சரணம் 

என்பா. 

அனுபலத்தி சரபசினசரர பெ.(ா.) ஒன்றன் 

இன்மையால் மற்றொன்றின் இன்மையை 

அறியும் ஏது: (சி.சி.அளவை. 10, மறைஞா.); 

ரீா௦௦ 07107௨ 2058௦௦ ௦7 ௦6 149 1௦ 

(36 ௮058௦6 ௦7 500 ௨56. 

[5/4 ௮7-ப0௮20௮4/2 த. அனறுபலத்தி] 

அனுபலத்தியேது ௮05௮௪4௪020) பெ.(ஈ.) 

அனுபலத்தி பார்க்க; 566 ௮/7ப/04௪/2: 

[867. ௮2ப௮சம்-0/7/2// 2 த. 

அனுபலத்தியேது..] 
அனுபவக்காட்சி ௮7ப0202-/-275] பெ.([.) 

(பிரத்தியட்ச ஞானம்) காட்சியறிவு (வின்.); 

0௦10€01௦ (3 ௨௦ப ௮ ற. 

[.அறைவம்*காட்சி.] 

[5/4 அப-௦/௪0௮ த. அனுபவம், ] 

அனுபவசாலி ௮705௮௦2247 பெ.(ஈ.) பட்டறிவு 

மிக்கவன்: 65௦ ௦4 (8௭06 ௨௫௭18௭06. 

[.தனுபவம் - சாலி] 

[5/4 அரபம் ௪/௪ 2 த. அனுபவம் ]/ 

க. சாலி. சாலுதல் - நிறைதல். 

நிறைந்தவள், மிகுந்தவன்: 

சால் - 

அனுபோகம் 

அனுபவம் ௪7,௦௮௮7, பெ.(ஈ.) 1. பட்டறிவு; 
௦ஐஎ/8௦6௨. இமையோர் மெய்தகறுப2 

முதவவார்” (இரகு. திக்கு: 56), 2. துய்ப்பு; 
ஊர்கள். “அந்த வீடி அவள் அனுபவத்தில் 

இருக்கிறது. 
த.வ. வினையறிவு. 

[$/ம. ௮7ப-ம/௮௦௪ 2 ௬. அனுபவம். / 

அனுபவி'-த்தல் ௪205௪0, 4 செ.குன்றாவி. 
1.) 1 துய்த்தல்; 1௦ ஐழுன।/ஊ௦6 0000 ௦ வரி. 

இச்சாப பமனுபவித்தல்லது விடாதம் ” 

(காஞ்சிப்பு, அூரிசா. 75). 2. உரிமையாகக் 

கையாளுதல்; 1௦ ா03ு ௦055655101 0ர். 

"சொத்தை அவள் அனுபவிக்கிறான் " 

3. இன்பநுகர்தல்; 1௦ 80/03/ ௮0655. 

[5/4 ௮ப-ம்/௪௦௪2 த. அனுபவி-,/ 

அனுபவி” அறபமி௮ர் பெ.(ஈ.) 1. இன்பமாய் 

வாழ்பவன்; ௦0௨ 8/௦ 14௨5 ௨ [176 ௦7 

கரஷாளர். 2. ஆன்மஞானி (வேதா. சூ. 14); 

௦ வா௦ 1126 £6௮11560 ௦65 5எர. 

[5/ம் அப-ம//௮்7 2: த. அறுபனி/ 

அனுபாலனம் சரபம்௮௪7௮7, பெ.(॥.) காப்பு; 

0259 ௩௮1௦. 

[9/0 ௮7ப-,0௮௮௪ 2 த. அனுபாலைம்./ 

அனுபானம் சரபச்சாகா, பெ.(.) மருந்து 

வைக்கும் கலன்; 420406 ௦1 ஈ௨௦/0௨. 

[5/ம ௮ப-௦௮7௪ 2 த. அணுபாணம்.] 

அனுபூதி ௮ப4244 பெ.(ஈ.) காட்சியறிவு (வேதா. 

சூ. 151); 0210601101, 8001௨81510, 

[௨௮((5214௦. 

த.வ. பட்டறிவு. 

[5/4 ௮ப-ம்/2 த. அனபூதி] 

அனுபோகசாலி 21பம்ம0222/ பெ.(॥.) 

அனுபவசாலி பார்க்க; 566 27/2௪/௮5௮4. 

[5/4 அறபம்/2ர22 த. அனுபோகசாஸி ர] 

அனுபோகம் ௪0ப௦22௮/77, பெ.(ஈ.) 1. துய்ப்பு; 

ஊஞஷாளா். 'சிவமாதட சே யுறுபோகமதாய் 

(திருப்பி. 578), 2. பழக்கம்; 6(061180௦, 



அனுபோகி'-த்தல் 

0801௦6. 3. கையாட்சி; 160௮21! 0௦88658107. 

4. நுகர வேண்டிய தீவினைப்பயன்; 1121 ர்/௦ 

15 19160 1௦ 0௨ ௨818௦60, 850. [95015 ௦4 

8ப1! 06605. 'அனுபோகம் தொலைந்தால் 
அ]]த்தம் புலிக்கும்”: 

[5/7 அரப-ம்7ம9௮ 2 த. அனுபோகம்.] 

அனுபோகி'-த்தல் சரறபம்மரட், 4 ச. 
குன்றாவி.(3.1.) துய்த்தல்; 1௦ ஊ/ஞ. “தன்னை 
தந்தை மிருவருந்தா னனுபோகிக்க ” 
(நானா ொட்டி. பாயி. 24), 

த.வ. இன்பம் நுகர்தல். 

[5/4 ௮1ப-5/7292 2 த. அனுபோகி-] 

அனுபோகி” ௪ரப௫9/ பெ.(ஈ.) இன்பநுகர்ச்சி 
யுடையவன்; ௦௦ ௦ 1256 ஓவா ௦041௦ 
01695பா65 ௦7 (176. 

[5/6். ௮1ப-ம்7007 2 த. அனுபோகி-,] 

அனுமக்கொடியோன் ௪ரபா௪-/மல்/ம1, 

பெ.(॥.) குரங்குக் கொடியுடைய அருச்சுனன்; 
கயா, 86 ஈவா 16 10பா6 ௦4 பனா 
958 1/5 190. 

/அனுமன் * கொடியோன்.] 

[5/6 /னாபாசா 5 த. அனுமன்.]] 

அனுமதம் ௪ரப7202/77, பெ.(ஈ.) வீணைவகை 
(பாரத. ஒழிபி. 15); (௦ ௦7 |பர்6ீ. 

அனுமந்தன் ௪ரபாான2, பெ.(॥.] அனுமன் 
(இராமநா. சுந்தர. 31); ஈ௦௱. 01. ௦1 1வாப௱ல், 
/7௮7ப/772, 

[5/4 னமான-/காஃத. அனுமந்தன். ] 
அனுமரணம் சரபாஅ௪ர௭௱, பெ.(ஈ.) உடன் 

இறப்பது; ௦8 வர௦ 0165 கர லா 
005080, 5௪4. 'புந்தமுற வறமரணஞ் செய்கு 
/ரக்கு.மணி" (ரல், பாரத. முத்தியடை, 6), 

த.வ. உடன்கட்டை... 

[5/4 அபானசாச? த. அனுமரணாம்,] 

அனுமன் ௮7/72, பெ.(ஈ.) காற்றின் புதல்வன் 
(அனுமன்) (உத்தரரா. அனுமப். 34): ஈ௦௱. 8119. 
௦ 18ஊபாக் பாசா 

[5/8. சனபாகா2 த. அனுமன். ] 
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அனுமான் ௪77720, பெ.(॥.) காற்றின் புதல்வன் 

(அனுமன்); /7௮ப772 ௨ ௱௦(ஸு 000, 

௦ ரவு ௨060 ௩௨ ரா ர்க ங்கா வா் 
[௩2027௪. 

த.வ. திருக்குரக்கன்.. 

[5/ம். னபா 2 த. அணுரான்..] 

அனுமானப்பிரமானம் 2/7ப//772172-0- 
2௮7120௮/77, பெ.(॥.) கருதலளவை:; 

|ாரீஎனா06, 85 ௨௦06 ௦1 ௦௦7. 

[51. பாச ரசாக் 2 
அனுமானப்பிரமானம்.] 

கு. 

அனுமானபலன் சரபாசரச௦௮, பெ. (ஈ.) 
(நியாயவிசாரணை) முறை ஆய்கையில் 
ஐயத்தால் கிடைக்கும் நன்மை (0.6.); பாளி 
௦4 (௨ 0௦0. 

[5/6 ௮7ப.-,772727,0//௮22- த, அனுமான ஊன். 

அனுமி-த்தல் சரபர், 4செ.குன்றாவி.(ு.1.) 
கருதுதல்; 1௦ 172. 'தரய மதிஞ௫ ரறுமித்துச் 
சொல்லு மருங்குல் '(பிரபுலிய் பிர, 375) 

த.வ. உன்னித்தல்.. 

[5/6 அபாட், 2 த. அனுமிட] 

அனுமிதி சரபர் பெ.(ஈ.) கருதலளவையா 
லுண்டாகும் அறிவு (தருக்கசங். 45); (1௦9.) 
004/16006 ௦0121760 05% ராவா ௦௨. 

[5/. ௮7ப-77//2 த. அனாமிதி] 

அனுமேயம் ௪௭௪77, பெ.(ஈ.) கருதலால் 
(அனுமானத்தால்) அறியத்தக்கது (மணிமே. 27, 
26); (100.) 12 வாரச் 15 ரீனா ௮ம்6. 

[5/4 அரப-ரால/௪ 2 த. அனுசேயம்,] 
அனுயோகம் ௪௱ட),57௮-7, பெ.(ஈ.) தருக்கத்தில் 

எழுப்பும் வினா (பு.வெ.8, 19, உரை); 0ப651400 
॥ ௭ா9யாாார். 

/[5/ம் அாப2722 த. அனுபயோசகும்.] 

அனுராகம் 2ரபா2ிஏ௮), பெ.(.) 1. அன்பு (திவ். 
திருவாய். 8,8,8); ளார், ௮772௦0௦, 1006. 
2. காமப்பற்று; 185014/1௦ப 8௨55. 
போக மிகுமாதரா் (பாரத. குரு. 729), 

[5/7 அபார. த. அனாராகும்.] 

'அனுராக 
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அனுரூபம் சரபாப௮/77, பெ.(.) ஏற்றது; 110655, 

5பர்(௮01/டு. “தோன்றினார் கருமவனு ரூபமாய்” 

(க.க. அ 77 74), 

[5/ம அபா 2 ௧. அனுருபம்] 

அனுலோமன் ௮௪/70/2772, பெ.(ஈ.) உயர்குல 

ஆடவனுக்கு இழிகுலப் பெண்ணிடம் 

பிறந்தவன்; 01750 01 98216 வனா 1௦ 

ள்ள 15 ரீக ரா ௦8516 1௦ 6 1௭. 

[6/4 ௮ப-/ா7ச 5 ௧. அனுலோமன்.] 

அனுவர்த்தனம் சாபா, பெ.(॥.) 

பின்பற்றுதல்; 1௦11௦67179, ௦௦806. 

[5/4 ௮ரப-பா722 த. அனுவர்த்தனம்/ 

அனுவாகம் ௪ரப22௮/7, பெ.(.) மறையின் 

உட்பகுப்பு; ௮ 5ப0-01/151௦௭ ௦7 16 460. 

[5/8 ௮1ப-௦௪/௪2 த. அனுவாகம்/ 

அனுவாதம் ௪ரபாச2௮, பெ.(ஈ.) முன்னர் 

பெறப்பட்டதைப் பின்னர் எடுத்துக் கூ றுதல் 

(குறள், 7239, உரை); [6068100 பந வஸு ௦7 

வாமி. 

[5/4 ௮10-202: த. அனுவாதம்,/ 

அனுவிருத்தி அரப்பா பெ.(ா.) *. தொடர்ச்சி 

(சி.சி.2, 60, சிவாக்.); ொங்பலாே. 

2. கூடவிருக்கை (சூத. எக்கி. பூ. 19, 10); டலா 

வ், வாளா. 

[5/4 அபி த. அனுவிருத்தி] 

அனேகம்' ௪59௮7 பெ.(ஈ.) பல; ராகா, ஈ௦ 

௦1௦. 
பென வே” (கலிங் அதா; 27 

[5/4 ௮2/௪2 த. அனேகம். 7, 

அனேகம்” ௪௪9௮), பெ.(.) காலம்; 116. 

[5/ு ௮௪:௪2 த. அனேகம்] 

அனேகமாய் 2724/77-2% வி.எ.(௮03.) 1. 

பெரும்பாலும்; ௦5], வரா௦51, 60ு/ மதம்தி 

2. நிகழக்கூடிய: ௦5% நாம்ம. அவா 

அளேோகமாய் இன்று ௫.௨ 

[ம் ௮-௪: த. அனேகமாய்:] 

'பாரனைமிதுவரும் யாணனையுமனோகு. 

ஆக்கிரமணம் 

அனேகாந்திகம் சாகாம), பெ.(॥.) 

1. பலவகை; அர வஸு. 2. ஏது போலிகளுள் 

ஒன்று; 8 131/203/1॥ 22500. (109.). , 

[6/4 ௮௮ம் 2 ஐ. அனேோகாந்திகம், 

அனேகான்மவாதம் ௪6920772-020௪/7), 
பெ.(ஈ.) ஆன்மாக்கள் பல உண்டு எனும் 
கொள்கை; 0௦௦1116 கர் ஈாலார்வாக 16 

ஒ)08180௦6 ௦7 1ஈ0ப/ரிபப௮! 5003. 

[5/1 அக்சா சச0202 2 த. 

அமேகான்மவாதும்] 

அனைகாந்திகம் ௪௮727௮9௮, பெ.(ஈ.) 

அனேகாந்திகம் பார்க்க; 566 ௮75747-19/77. 

[5ம் ௮௮ம் 2 த. அனளைகாந்திகம்] 

ஆக்கர்! ௪/2 பெ.(ஈ.) உலாவிக் கொண்டே 

துணி முதலியவற்றை வணிகம் செய்வோன்; 

பி, ௮. 

/£. சா? த. ஆகீகா்.] 

ஆக்கர்” ௮4௪7 பெ.(ஈ.) துரப்பணம்; ௦௨ர்க0ம், 

1௦௦11௦ 0௦0 0165. 

/£. 40௮25 த. ஆக்கா:] 
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௭ 
ஷை 
24 

ட் 
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(0 (ஐ 

ச் 
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அச ண 

ட் 

ந: ௩ 
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ப ச சம 24 
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ட் ர 

1 

ஆக்கிரகம் 2/244/77, பெ.(11.) 1. விடாப்பிடி; 

06515180௦௪, ௦5111803, 012௭1௦. 

2. கடுங்கோபம் (திவ். பெரியாழ். 3, 5, வியா. 

பிர); 0224 ௮௭௦2, 1097, 180௪, நால். 

[5/4 ௪-௪ த. ஆக்கிரகம். 

ஆக்கிரமணம் அ்2ா127/77, பெ.(1.) வலிந்து 

கவர்கை: 5ஓ12119, 19/40 ௫1006. 

/[5/ம் 2-/௮1ப7௮7௪2 த. ஆக்கிரமணம், ]/ 
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ஆக்கிரமி-த்தல் அனார், 4 செ.குன்றாவி. 
(4்.) வலிந்து கவர்தல்; 1௦ 56126 ட 1081௦6, 
15166 0௦ 000பற$ு/ 047 10106. 

[5/0 2-௪7-, 2 த. அச்கிரமி-த்தல்.] 

ஆக்கிரமிப்பு கோசா0௦ம பெ...) 
வன்கவர்ப்பு; 000பறட நே 10106. 

[5/6 சனா, 2 த. ஆக்கிரமிம்ப] 

ஆக்கிராணம் ௪/௮, பெ.(ஈ.) 1. முகர்கை; 

801௦4 எ. 2. மூக்கு (சூடா.); 1௦56. 

3. மூக்கிலிடும் மருந்துப் பொடி; ௮ ற௱௨01/0௮ 
5ஈபர* 606010 /60வ! ஈபறா௦பா5 11௦ 116 
1680. 

[5ம் ச-ராிரசாச2 த. அக்கிராணம்,] 

ஆக்கிராணி-த்தல் காசா, 4 செ. 
குன்றாவி.(3:1.) முகர்தல்; 1௦ 8௮], 8௱பரி$ பற. 

[5/4. ௪-ர0ாகா/2 த. ஆக்கிராணி-த்தல்..] 

ஆக்கிராந்தம் 2/ப2704777,  பெ.(.) 
கைக்கொள்ளப்பட்டது; 11௮7 வர்ர 16 561260, 
(866 0058688100 ௦1. "அஞ்ஞானாசக் 
அிராந்தமாமிருச்கிற "(அி.சி..29) (சிவக்... 

த.வ. கையகப்பேறு. 

[5/1. 2-//2/22 த. அக்கிராந்தம்.] 

ஆக்கினாசக்கரம் 27//072-04//2/4/77, 
பெ.(॥.) சக்கரம் போல் எங்கும் சுழலும் 
அரசாணை: 1405 ௮ப௦ர்டு, ஈவ் 25 9 
015005 800 6௮0 1௦ 51115 வூரி-0௦81௨. 

/ஆக்கினா-*சக்கரம்.] 

[5/6 4725 த. அக்கினா.] 

ஆக்கினாசத்தி ௪///4-௦௧7] பெ.(ஈ.) 
அரசனாணையின் வன்மை; 60௮] கொள 1௦ 
8ார006 ௨ ௦௱௱லா0. "தனதாக்கினா 
சத்தியங் ககோடாமற் செங்கோல் &டத்தா 
தீபன் “(சி.சி.2 97 முறைக... 

த.வ. ஆணையாற்றல். 

[5/2 4/72-24/2 ௧. ஆக்கினாசத்தி] 

த. சத்திர. சக்தி 

ஆக்கினாபங்கம் 2/0, பெ.(1.) 
ஆணை மீறுகை; 115ப0௦01௮1௦. 

ஆக்கினைப்பத்திரம் 

[5/7. அ/72-ம/௮7172 2 ௧. அக்கினாபங்கும்] 

ஆக்கினேயபுராணம் 2//74:௪-௦ப27௮, 

பெ.(॥.) பதினெண் தொன்மத்தி(புராணத்) 

லொன்று; 2 01/67 2ப7274/77, 016 ௦1 0௪0/720- 

027277. 

[5/0 2ரஃ௪-0ப727௮77 2 த. ஆக்கினேய 

புராணம்.] 

ஆக்கினேயம்' 202,  பெ.(ஈ.) 
1. தீக்கடவுளுக்குரியது; 121 வர்ர்ள் 0௮௦05 
(௦ 16 600. 2. தென் கீழ்த்திசை; 1116 50பரர் 

ட௮51 பெல16£ ௦1 கார்ன் 86 60018 பகா. 
3. சிவாகமத்துளொன்று: 8 8௦18 5214௮ 
50॥1ற01பா6 [ர 5வாஎார, உ ௦7 28 
580௮. 

/[5/. 272/2 2 த. அக்கிளேயம்]_ 

ஆக்கினேயம்” சஞகா, பெ.(1.) திருநீறு; 
59060 8865. 

/[5/4. ராச? த. அஆக்கினேயம்.] 

ஆக்கினேயச்நானம் 2//074/2-0(5)- 
772௮77, பெ.(॥.) தூய்மைக்காக திருநீற்றைப் 
பூசிக்கொள்ளல் (சித். சிகா. விபூதி. 12, உரை); 
ஐயா பூ உவா ௦0௫5 6௦ஞ் வரர 
58060 8865. 

[5/1 22ஆ2-4௮7சரசா! 5: த. ஆக்கிேயச் 
கானம்..] 

ஆக்கினேயாச்திரம் சகச), 
பெ.(ஈ.) தீயைத் தேவியாகக் கொண்ட அம்பு; 
18516 9510௨0 சென 16. 

[5/4 ஆ9கு:24௪5௭ 2: ௧. அக்கினே யாச்திராம்] 
ஆக்கினை ௮ பெ.(.) 1. கட்டளை; ௦04, 
௦ு௱௱(, ஈகா0816. 2. தண்டனை; 
ஒபார்ாளர், வவட. தலைக்கு நிஞ்சின 
ஆ.க்கினையில்லை ” 3. கட்டைவிரல்: (பாம். 

[5/4 ௪722 த. ஆக்கினை] 

ஆக்கினைப்பத் திரம் ௧/௮௦-௦௪1104/77, 
பெ.(ஈ.) அரசனது எழுத்து மூலமான கட்டளை; 
(95 மார், ஈஞுவ ௨0௦. 

[5/7.2/72-0௪7ர௭:2 த. ஆக்கினைப்பத்திரம்.] 
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ஆக்குரோசம் 2/04பா22௮7,  பெ.(॥.) 

கடுஞ்சினம்; 01691 1806. 

த.வ. வெஞ்சினம். 

[5/4 2/0 : க. ஆ.க்குரோசும்.] 

ஆக்குவயம் 2/4 ப, பெ.(.) பெயர் (பிங்.); 

1௮௨. 

[5/ம் ௪-௭ 2 த. அக்குவயம்/ 

ஆகடியம் ௮ர௪ஸ்௮/77, பெ.(ஈ.) 1 பகடி; ௦௦60, 

[1410ப1டி, நலார்ன. ஆக்ஷயம் பண்ணாதே 

2. பொல்லாங்கு; ராரகொசர, பவறு. 

! தஞ்சுபூதுமுண்டாகடிய காரரிவர் ” (திருப்பு: 

155) 

தெ. ஆகடழூ; ௧. ஆகட. 

[5ம் சரசரப த. ஆகழயம்/ 

ஆகண்டலன் 272/4, பெ.(॥.) இந்திரன் 

(பிங்): 1" லா, 106௨ றற ௦7 16 க்ாா95 ௦7 

ஈு௦பார்வா5. 

த.வ. தேவர்கோன். 

[5/4 ௪/௮ 2: த. ஆகண்டலன். 7, 

ஆகதம் 27௪௦௮7, பெ.(1.) அலுக்கம் (கமகம்) 

பத்தனுளொன்று; 5000655100 ௦7 51900214௦ 

5௦1௨5 11 ௮5௦, ௦0௦ 0118 / வாசா. 

[5/4 4௪/௪2 த. ஆகதம்/ 

ஆகதர் ௪4௪/௮ பெ.(ஈ.) சமணர்; ]௮15. 

" .கதாக்கெளி யேனலேன் "(தேவா 558, 2). 

[9/0 அரசம் 5 த. ஆகத்] 

ஆகந்துகம் 27272/927) பெ.(ஈ.) இடையில் 

வந்தேறியது; 12௩ ம௱்ர்ர் 85 ௦௦௦ 

2௦௦10௨1௮11, 11௦10௨1211, பாராபார்20. 

" துகுந்துக மன்றிக்கே "(ஈடு 477 7 

[5/மு் ௪-௪ 2 த. ஆகந்துகம்] 

ஆகம்பிதசிரம் சீர௮ர)்/2௪-3௮77, பெ. (॥.) 

தலையால் காட்டுகை; 9951ப16 ௦ரீ ௨ ௨௨௦0 

1௦ லஓமா55 9 ௨20. 

ஆகமனம் 

ஆகம்பிதமுகம் 27௮74/22-/7ப9277, பெ.(1.) 
இசைவிற்கு அறிகுறியாக மேல்கீழாகத் 

தலையாட்டுகை; 00 ௦4 80010021௦0, ௦06 ௦4 

14 /77பக௪-0-௮0072௮/௮/7. 

[5/4 ச/லாழர்சசரயழனா 2: த. அகர்ரதேமூகம்/ 

ஆகமசாத்திரம் 24/77.2-5:20/477, பெ. (1.) 

சிவனிய, மாலிய, சமணத் தந்திரங்கள்; 9 

0855 04 520௨0 ௩௦15 10 வாரார், 5௪, 

7502௮2, 2௮. 

த.வ. தோன்றியம். 

[5/4 2-ர௮7/௪7452ற௭772 ௧. அகமசாத்திரம்/ 

ஆகமம் 27௮1௮ பெ.(1.) 1. மறைநூல்கள் 

(பிங்); 5351௭5, 50/றரபா6க, 06 ௦71 51% 

0/7277747-4777. 2. முதல்வன் வாக்கு; 

50101பால5 61/60 1௦ 06 ரவ௨௮/60 33 ௦0 

20 06௦பர்கா 1௦ 515, /வ5ரவ6௱, 

5௦ அவகர. 3. தோன்றல் நிலையில் 

வருமெழுத்து (வீரசோ. சந்தி. 13); (ோக௱.) 

பார, 142 ௦ 12016 1ஈ561160 1 06 

௦௦௱டுிஈ லி ௦4 14௦ 005 ௦14௦ றல ௦7 

9 1800. 

[5/4 2-7௮7௪2 த. ஆகமம்] 

ஆகமமலைவு 2௮72-7௮௪0, பெ.(॥.) 

மறைநாற்கு மாறாக வருவது (தண்டி. 121); 

அரூர் ொர்கரு 1௦ 50ரற1பா85. 

[[ஆகம*மலை-)/ 

[9/7 ச-ரனாச 2 த. ஆகமம்] 

கமவளவை 227/77.2-1/-2/21/47 பெ. (ஈ.) 

அறிவிற்கு அடிப்படையாக விளங்கும் மூன்று 

நூல்கள் 501101பா65, ௦6 ௦4 1466 50பா௦65 

௦் ௦12006. 

[[ஆகம*,தலை:.] 

[5/4 2-௪ த. ஆகம், ழி 

கமனம் ீரகாச7௮/77, பெ.(.) வருகை; 

௦௱ர்ட, வாங்கல. 

[5/ம 2-ர7௮ா2722 த. ஆகமனம்.] 
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ஆகாசகம் ௪7௮:5௪9௮, பெ.(.) கவர்வது; 121 ஆகருடணம் 
கண்ர். 15 8ி1௨0116. 

ஆகர்ைமாயிருக்கிற சோலை 

[5/ம். 2-௮௦௮(௪ 2 ௧. அகாசகம்] 

ஆகாசணசக்தி ௪௮5௪ர2-0௮ பெ.(॥.) 

கவருந்திறம்; ௦௦ ௦7 லகர 10 ௦5ல், 

1௦106 ௦74 01120. 

மனசுக்கு 

த.வ. ஈர்ப்பாற்றல். 

[5/4 ௪- 42௪௪ 2 த. அகாசணசத்தி] 

ஆகாசணம் ௪7௮75௮7௮77, பெ. (ஈ.) 1. இழுக்கை; 
ஐயிரு, ரோலா ர, ஊக. 2. எண் 

கருமத்தொன்று; ௨01௦0 ௮7 ௦17 5௭௩௦0 

வா ௯5ம் ௦௭80 11௦ ௦165 றா65810&, 

06 ௦4 8818-11 பற. 

[5/. 2-௪௪ாச? த. ஆகாசணம்.] 

ஆகா்சி-த்தல் ௪9௪௩௫, 4செ.கு.வி.(5.1.) 
1. கவருதல், ஈர்த்தல்; 1௦ (214 (02௮05 

06551, 811780, ர்கக04ஈக16. 2. ஆவியை 
வரவழைத்தல்; 1௦ 14016 0 ஐய/பா6 3 வொ 

5பா௱௦ 8 ரர. ௫). 

[5/4 24௪7௧௪ 2 த. ஆர்ச 5-த்தல்] 

ஆகரம்' 29௮௪, பெ.(ஈ.) 1. மணிகளின் 
சுரங்கம்; ௱ராாஉ ௦1 றா60/0ப5 810065. 
'ஆகரங்களிற் படுவனவும்"' (குர், 726, 
உரை]. 2. உறைவிடம் (திவா.); 80பா௦6, 5620, 

20௦06, 51016 009௨. 

ஆகரம்” ௮ஏ௮1௮/), பெ.(1.) கூட்டம்; ௭௦0. 

[5/0 24௮௪2 ௧. அகரம்] 

ஆகரி'-த்தல் ௪9௪௩, 4 செ.கு.வி.(..॥.) 
தருவித்தல்; (௦ 86ஈ0 10, 560பா6, 6. 
வகை வண்ணமுமாகரித் தட்டி "' (பெருங், 
உஞ்சைக், 35, 749), 

[5/7 ௪௩2 த. ஆகரி-த்தல்..] 

ஆகரி* ௪9௫ பெ.(ஈ.) ஒரு பண் (சிலப். 14, 166, 
உரை); 8 52604] றாஒ௦௫ூ-௫06, 50601௮ 
5ப/15016 10 51091௩9 24 ஈார்ளொ191. 

[5/6 கற்்7” த. ஆகரி] 

348 ஆகாசக்கப்பல் 

29௮//72/72777, பெ.(॥.) 

1. ஆகரா்சணம் பார்க்க; 566 22௮79௮/75/77. 
"அகரமாதிஞன் றாகிய வாகரு.டண மம” 
(கிரு றசா. ஏலலைம், 77). 2. அழைக்கை (பிங்); 

௦, மக்கா, 8பராற0ா6. 

[5/4 2-//5272 25 த. அகருடணப] 

ஆகவபூமி 27௪௪-௦477) பெ.(1.) போர்க்களம் 

(பிங்); 0210-1610. 

[5/4 2-9௪ப௪ம்.(77/2: த. அ.கவழூமி] 

ஆகவம் 2௪, பெ.(ஈ.) போர் (பாரத. 
பதின்மூன். 97); 2, 62406. 

[5/7 24-௪௪: த. ஆகுவம்] 

ஆகவனிீயம் ௪7௪௦2௮, பெ.(ஈ.) வேள்வித்தீ 
வகை (திருமுரு. 181, உரை); 006 ௦7 2௦ 

520160 1165 ௦௦160160 ஈர் இ௪பர்ச [//ப௮/ 

ஈ கர்ர்ள் ௦001244௦75 86 விடு ௦115760: 

[5/7 2-//௪12-ற்22 த. அகவனியம்/] 

ஆகவியன் 27௮0௪, பெ.(॥.) போர்வீரன் 
(நிகண்டு); நா. 

[5/1 20௪௪2 த. ஆகியன்] 

ஆகளரசம் 7௮,௪-௪5௮7, பெ.(ஈ.) இதளியம்; 
எ ௦பரு. 

ஆகச்மிகம் 27௪௮717௮77, பெ.(ஈ.) எதிர்பாராமல் 
தோன்றுவது; 8001081131, பார்௦ா6826, 
பால(060160. 

[5/4 2௪5-772 5 ஐ. ஆசச்மிகம்] 
ஆகா ௪/௪ பெ.(.) ஒரு கந்தருவன் (நைடத. 

அன்னத்தைத்தூ. 66); 3 கோவா 
2550018160 ஈரா 47 

[5/ம 72022 த. ஆகா.] 

ஆகாசக்கத்தரி 2(௪2௪-/ச2ர பெ. (ஈ. )- 
வெண்டை (யாழ்.); 80/5 110௮7. 

[5/4 2-2. கத்தரி: த. அகாசக்கத்தரி] 

ஆகாசக்கப்பல் 2/45௪-/௨/02௮/ பெ.(ஈ.) 
வானத்தில் செல்லும் விண்ணூர்தி; வரல, 
௦௮॥௦௦. 

/ஆகாசம்-கப்பல்.] 

[5/1 2-42525த. ஆ காசும்] 
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ஆகாசக்கல் ௪722௪-/6/௮7/ பெ. (7.) வானத்தில் 
பறக்கும் அணு (வின்.); 260101!1(2 1 120810 1௦ 
க் க 0௫/௪ (5 1௭ [ர் 60 022215 (6 

9௦ 141 10065 101 760046 18௦0 10 

2116௦1௦1 1 1௨ ஈலர் ஸு. 

[ஆகாசம்-“கல். ] 

/540. 24222 2 த. ஆகாசம்] 

ஆகாசக்கோட்டை ௪722௪-/2047] பெ.(1.) 
கற்பனை அல்லது நடைமுறைக்கு ஏற்பில்லாத 
திட்டம் அல்லது எதிர்பார்ப்பு; 0251௦ (ஈ 1௦ வா. 

[ஆகாசம் - கோட்டை] 

/5/05. 242222 த. அகாசம்/ 

ஆகாசகங்கை 2925௪-9௪/17௮] பெ.(॥.) 

1. மந்தாகினி; 16 0616511581 0௨௭௦௨5. 

2. வான்வெளி (பால்வீதி) மண்டலம்; 176 

யிட வ்ஷ. 

[ஆகாசம் -அங்கக.] 

[5/1 2-2 த. ஆகாசம்] 

ஆகாசகமனம் 2725௪-9௪௮17௪0௮77, பெ.(॥.) 

அறுபத்து நாலு கலைகளுளொன்றான வான் 

வழிச் செலவு; ரிரா0 17௦ப0 1௨ வர், 8 லார 

ஓன/2/60 1௦ 06 ௨00ப1:20 நே றா2௦0௦ ௮௭03/0099. 

[ஆகாசம்-/மனம்./ 

[$/ம் ௪-2 த. ஆகாசகம்/ 

ஆகாசகருடன் 752௪-௮ பரற, பெ.(ஈ.) 

கொல்லங்கோவை (மலை.) எனும் செடி; ௮ 

ோ௱ம்ரார வரப். 

ஆகாசகாமி 2222-4277 பெ.(॥.) 1. பறந்து 

செல்லும் ஆற்றலுடையோன்; ௦16 14௦ 15 2016 

(௦ ரி ராப் (06 வர், வா காமி. 2. பறக்குங் 

குதிரை (வின்.); 140160 0786, வெட 16 

லங் னா 077010 மரா௦ப௦ள் (46 வா. 

[5/1 2-௪ 2 த. ஆகாசகாமி!] 

ஆகாசகாமினி 225௪-6௮71) பெ.(॥.) 

வானத்திற் செல்லுதற்குதவும் ஒரு மந்திரம் 
(சீவக. 1713, உரை); 1௦0 1131 01/25 

௦6 (௨ ௦ ௦ரிடராத பா௦யறர் 16 வா. 

[5/7 2-/௪2௪-9௮ர்/2 த. ஆகாசகாமினி/ 

ஆகாசதீபம் 

ஆகாசசபை 0252-520௮]  பெ.(॥.) 

காஞ்சிபுரத்து ஆடலரசனின் ஆடரங்கு (நடராச 

சபை) (அபி.சிந்.); வொளண்ர ஈல! ௦7 ௪௪ 

௦1 /ரமிறிபா7, 2 25, 00௨ 50806. 

[ஆ.காச(ம்/-சபை,] 

[5/ம் 22222 த. அகாசகம்,] 

௮னை2௪2௪பை 2 5ம் 2௧ம், 

ஆகாசத்தாமரை ௪22௪-7௮ பெ.(.) 

1. பூடு வகை; 8 8/660. 2. கொட்டைப் பாசி 

(மூ.அ.); 5860 ௱௦85. 3. இல்பொருள்; 1௮71 
வரன் 15 29050 பர்ஷ் ஈ0ா-ல னார் 85 8 

9811௮! 1௦1ப5. 

த.வ. ஆகாயத்தாமரை. 

[ஆகாச(ம்) - தாயாரை] 

[5/0 2-௪ த. அகாசம்] 

ஆகாசத்திற்பற-த்தல் 2922௪11/-0௮12-, 3 
செ.கு.வி.(5.1.) 1. செருக்காய் (நானுணாவு) 
ஒழுகுதல்; 1௦ 06 ௦ஈ 0165 0 ௦056, (௦ 94/௨ 
065617 21/5, 1௦ 66 ொ௦0லார் (௦01௦0.). 
2. முடியாததை முயலுதல்; 1௦ ௭14 1௦ 

௨௦௦௦௱]॥15/ 1௦ ॥ா0௦551016 (001௦0.). 

த.வ. ஆகாயத்திற் பற-. 

[ஆகாச(00)-அதீது-இல்-புற-../ 
ஆகாசதீபம் ௪722௪-௦10௮/77, பெ.(1.) உயர்ந்த 

கம்பத்தில் வைக்கப்படும் விளக்கு; 1ல் ௦ 
20016, 068௦௦ 1, /ர்ட்௦ப5௦. 

[ஆகாசம் 4 தீபம்] 

[5/0 22242 த. அகாசும்] 

கீ௮திவம்2 தியம், 
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ஆகாசப்பந்தல் 272௪-௦0-௦௮: பெ.(1.) 
ஆகாயப்பந்தல் பார்க்க; 866 ச72௪-௦- 
1௪/7௪, 

[ஆகாசம் - புந்தல்,] 

[5/ம 24222 2 ஐ. அகாசம்,] 

ஆகாசபஞ்சாங்கம் 722௪-2௪ 3/௮/74௮7, 
பெ.(.) பெரும்பொய்; 51பழஊா00ப5 (16, 26 ௮ 
வு க்ர் 1ஈ 6 எ. 

[5ர. 2-/222-4 0௪/21: த... ஆகாசப் 
பஞ்சாங்கம்] 

ஆகாசபட்சி 4972520210 பெ.(॥.) சாதகபட்சி 
(வின்.); 16 80 (0௮. 

[ஆகாசம் - பட்சி] 

[5/4. ச-ர20௦௪40௪/00 த. அகாசபட்சி] 

ஆகாசபலம் 2/252௪-௦௮௮, பெ.(ஈ.) எரி 
விண்மீன், விண் வீழ் கொள்ளி; ரா6£(60, 
51000/009 5151. 'ஆகாசபலம் ௨வது போல்” 
(ஞானா. சனக. 7). 

[ஆகாசம் 4 பலம்] 

[5/7 2-202 *0/7292த.அ காசபலம்.] 

வலம் 51, 0/2. 

ஆகாசம் ௪722௮ பெ.(1.) 1 ஐம்பூதத்தொன்று; 
66 96ஙகப0 வ 80806. 00௨ ௦7 1145 
ஒள. 2. வெளி; ௦0 50806. 3. வானம்: 
59), 16 161016 ௨௦5. 4. காற்று 
மண்டிலம்; வா, ஸ்ரா௦50னா6 (ா௦0.). 

த.வ. வானம். 

[5/3 2-2 ௧. ஆகாசம். ] 

ஆகாசமண்டலம் 7252-1௮27), பெ.(.) 
ஆகாயமண்டிலம் பார்க்க: 866 224/4- 
/772/74/2/77. 

[ஆகாசம் 4 மண்டலம்,] 

[5/0 2-2 ௧. ஆகாசம்.] 

பண்டு மண்டலம், 

ஆகாசராமன் 2725௪-7௧௱௪௱, பெ.(ஈ.) 
பெயரிலான்: ஈஊ௱ ௮165௨ 026500, 8௨ ஈ௦௦ஸ். 

[5/7. 2-222:௭௧௭௪௯ த. ஆகாசராமன்.] 

ஆகாசலிங்கம் 27222-//194/77, பெ.(॥.) 

தில்லையி (சிதம்பரத்தி)ல் உள்ள ஐவகை 
(பஞ்ச) லிங்கத்து ளொன்று; 176 41/34/7771 1 
516 91 சோ/௱டம்காக௱, வர்ர 15 
0015104760 10 06 1௦!655 [66 16 வாள: 
றய (06 சர்ர0பர65 ௦7 0௦00 85 ௮ 
06 ௩/2௦0ொ110. | 

[5/4 24-22-09௮7 2 த. அகாசலிங்கம்.] 

ஆகாசவாசியா 222௪-௦22௮; பெ.(1.) சிறு 
தெய்வங்கள்; 3 01885 07 0௨௱/-0௦05. 

[5/4. 2-/2227025/12த. அகாசவாசியா்] 

ஆகாசவாணம் ௪72௪-௦27௮, பெ.(ஈ.) 
வானிற் செல்லும் சீறுவாணம்; 814. £௦01061. 

/ ஆகாசம் 4 பாணம்] 

/[5/ம். 2-/222த.அஆ.காசம்.] 

காம்: வாணம், 

ஆகாசவாணி 7222-62 பெ.(॥.) 
1. விண்குரல்; 40106 1௦0 ௨8, 
௦0006௮ ௦106. 2. வானொலி: (501௦. 

[5/6். 24222-ப2/5 த. அகாசவாணி / 
ஆகாத்தியம் சுரசஸ்வா, பெ.(ஈ.) பாசாங்கு; 

01605, 8௱பி்9 ௮0௦௫: ”ஆகாத்தியக் 
காரனுக்கு.ப் பிரமகத்திக் காரன் சாட்சி" 

தெ. ஆகாதியழு; ௧. ஆகாதிய. 

ஆகாமி ரகா) பெ.(ஈ.) எண்போகத் 
தொன்றாகிய பிற்காலத்துத் துய்க்கும் உரிமை; 
0௦0601136௨ 191 ௨௮0 11120௦ ர்க் 
0055658101 04 8 651946 ஈஷ ௦10 18 (6 
'4/216 06 ௦4 ௪5/20 0௮/7. 

[5/ம. ச-ரகார்2 த. ஆகாமி!] 

ஆகாமியம் சசகரற்சா, பெ.(ஈ.) இப்பிறப்பிலே 
செய்யும் நல்வினை தீவினை: வாராக, பாச் 
15 4611௦ ௦௦16, 204௦1 9௦௦0 ௮௭0 0௮0 ௦7 (0௦ 
858 186 வரப் ௭௨ ௨௰௦0(60 1௦ டாரா 
6 ஈவா 1ஈ ரபர்பாட 5, ௦06 ௦7 1௨௦ 
வாபா. “மேல் வரு பமாகாமி/பமூர நாடாமல்” 
(திருக்காளத். ப. 72 29), 

[5/4 2-ரசாற௪ 5 த. ஆகாமியம்] 



ஆகாயக்கக்கரி 

ஆகாயக்கக்கரி ௪7௮௪-௮ பெ.(ா.) 
முள்வெள்ளரி வகை (பாதர்த்த 705); லர்ஸ் ௦7 
வாற. 

[ஆகாயம்] * கக்கி] 

[541 2-௪ 2 த. அகாயம்/] 

ஆகாயகங்கை 7/௪-2௮/94) பெ.(॥.) 
மந்தாகினி (மணி. பதி. 17); 1௨ ௦/௨51/4| 
௮10௦5. 

[ஆகாயம் - கங்கை, 

[5/5 2-422222: த. அகாயம்,] 

ஆகாயகணம் ௪72௪-22, பெ.(£.) 
இரண்டு நிறையசையும் ஒரு நேரசையும் 
சேர்ந்த கருவிளங்காய்” போன்றதொரு 
செய்யுட்கணத்தொன்று (இலக். வி. 800, 

உரை); ஈன்!02! 1௦01 071௦ ரார2! ௮ம் 0 

6 25 0005/0660 801 ௮0 5௦ ௦௦0 ரி, 

வான ப560 214 116 ௦ொ௱ள்ணேசார் ௦7 9 

௦. 

ஆகாயகமனம் ௮72௪-௮77௪௭௦௮, பெ. (॥.) 
அறுபத்து நாலு கலையுள் காற்று வெளியில் 
நடந்து செல்லும் கலை (வின்.); 81101 வலா 
(உலா, ௦6 ௦4 அ-பறச பப 

ஆகாயச்சொல் ௪74௪-௦2-௦௦] பெ.(॥.) 

இல்லாதானொருவனை முன்னிலைப் படுத்தித் 
தானே கூறும் பேச்சு (சிலப். 3, 13, உரை); 

[1[2ரவி, 8 802600 ॥ஈ 16 வ, ப56ெ ரா 

ரொ2௱ு38 86 8 81806 ௨௦1/௦ க்வா ௮ 

ாள3௦1ன ௦ 16 51206 0015 0பஒ51/05 1௦ 

506 ௦0௦ வா௦ 15 1௦1 ௮௦ப௮டு நாகனார் வா 

115125 ௮/5௦ 1௦ வா ॥ரஈாகரகரு 5066௦, 

5பற0௦560 1௦ 0௨ 8 ரஒறந் ௦ 116 068௦ 

50 ௮001௨5560. 

[ஆகாயம் - சொல்.] 

[5/5 2-22௪ 2 ஆகாயம்] 

ஆகாயசூலை ௮24௪-204௮ பெ.(.) குதிரை 

நோய்வகை (அசுவ. 50); ௮ 0(66956 014101585. 

ஆகாயப்பந்தல் ௪/4/௪-௦-௦௮722) பெ.(॥.) 
மனக்கோட்டை; 0951௦ ॥ ௨ லா. 

த.வ. வான்பந்தல். 

ர ஆகாரம் 

[ஆகாயம் - புந்தஃப்.] 

[5/5 2-62222 ஆகாயம்] 

ஆகாயப்பிரவேசம் 274/௪-0-0,/21:22௮/7, 

பெ.(1.) அறுபத்து நான்கு கலைகளுள் காற்று 

வெளியில் புகுந்து மறையும் ஒரு கலை (வின்.); 

21௦7 ஊரா ராம் 16 வா ௮0 0௦௨௦௦௱॥0 

[1 3151016, 0158006280 ராமர் 84, ௦6 ௦7 

2/ப021/ப/7.2/ப/-௮2 

[560ம. 2-2422-ம0-0/[2420௮/72 த ._ 

ஆகாயப்பரேவேசம் / 

ஆகாயம் ௪74277), பெ.(ஈ.) வான்வெளி, வானம்; 

810. 

த.வ. விண். 

ஆகாயமண்டிலம் 2/4::௪-77௮7௭௮, பெ.(.) 

1. வானவட்டம்; 112 0௦61651121 50616. 

2. நாட்டிய வகையுளொன்று (திருவிளை. 

கான்மாற். 9); ௨௱௦௦ஐ௯ஐூ௨ 01 வொ. 

[ஆகமம் 4 மண்டிலம்] 

[5/0 சச அக௱ாயம்,/ 

ஆகாயமாஞ்சி ௪72௪-77 பெ.(.) சிறு 

சடாமாஞ்சி (மலை.); 501680௮10. 

ஆகாயவாசிகள் ௪72௪-௬௪௮௪ பெ.(ஈ.) 
பதினெண்கணத்துளொரு சாரார் (திருமுருகு. 

168, உரை): 9 01855 ௦1 08/0௦05, 51ரூ- 

பெவெல/ன5, ௦006 ௦7 2௪4727-274/77. 

[5/ம். அகாசம் 2 ஆகாயம் - வ௱சிகசர்:/ 

ஆகாரசமிதை 7௮2-2௮/0 பெ.(॥.) 

வேள்வி குண்டலத்தில் தென்கிழக்கிலும் 

வடகிழக்கிலும் வைக்கப்படும் அரச மரத்துக் 

குச்சிகள் (சீவக. 2464, உரை); 14௦ இவ! 6105 

0100601 90௨௦ ௮0 08060 ௦16 ௮1 (௨ ஈ௦ாம்- 

62 ௮0 [௨ ௦௪ 21 ௨ 5001-௭௮௦1 ௦ 

௦ 16 0ரப2-5௮0௭௪0 1/6. 

[5/4 ௪-ரஅ௪75௮71/01 2 த. அ காரசுரிதை./ 

ஆகாரம்" 2-௪அ௮77, பெ.(7.) 1. உருவம்; 51806, 

1, ரி பாக, ௦பர14[ 6, 81ப௦1பா6. 

'அகாரமழகெறிப்ப” (பாரத. ௮௫ராககர. 792, 



ஆகாரம்” 

2. உடம்பு; ௦௦0. 'திருவாகாரங் குலுங்க ” 

(திவ். பொர்புதி! 4, 4, 5), 

[5/1 2-௪: த. அகாரம்] 

ஆகாரம்” ௪-௮, பெ.(॥.) நெய் (பிங்); 
ொரி/60 பரா, 00௦௦. 

[$/2. 2-77௮:22 த. அகாரம்] 

ஆகாரம்” 2-௪, பெ.(॥.) உணவு (பிங்); 
1௦௦0. 

[5/0 ௪௮௪2 த. அகாரம்] 

ஆகிரந்தம் சீரரன22), பெ.(ஈ.) புன்கு (மலை.); 
ஈயா 06௦. 

ஆகிருதி சாப பெ.(॥.) 1. உருவம்; 1௦, 

51806. 2. அடிதோறும் ஒற்று நீங்கிய 22 

உயிரெழுத்துக் கொண்ட நான்கடியையுடைய 

தாய் வருஞ் சந்தம் (வீரசோ. யாப். 33, உரை); 

ஈன் ௦11௦பா ஷு நாம் 22 ௫௦0/௮ 50பா05 

௨௨௦. 

[5/4 ௪-4: த. ஆகிருதி] 

ஆகு 2/4 பெ...) 1. எலி (பிங்.); ஈகா. 

2. பெருச்சாளி (திவா.); 62101௦௦0௦1. 

[714. 242 த. ஆகு. 
ஆகுஞ்சனம் சரப), பெ.(1.) சுருக்குகை 

(பிரபோத. 44, 23); ௦௮௦1௦. 

த.வ. சுருக்கம். 

[5/6 ச-பர2னாச 2 த. அகுஞ்சனம்.] 

ஆகுபாடாணம் 22ப-௦2228ர௮, பெ.(ஈ.) 

வெண் நஞ்சு; 3 ஈாாஊவ! 0180. 

ஆகுலம் ச௪ப/வா, பெ.(ஈ.) 1. மனக்கலக்கம்: 

௦௦ரீப510, 2011911௦ஈ, | பாரு. 

"கிந்தாகுலமற்று” (திருக்கோ, 72), 
2.ஆரவாரம் (குறள், 34); நாற, (016 50பா0. 

3. மனவருத்தம்; 01167, 50௦5, 015175014௦ ௦7 
ஈரப். 'ஆகுலப் புணரிபுளமுந்தி ளோரையும்” 

(கந்தபு. குமாரபரரி, 48). 
[5/0 ௪-4ய/௪2 த. ஆகுலம்.] 

ஆகுலி-த்தல் சரபு, 4 செ.கு.வி.(3.1.) 
துன்புறுதல் (கம்பரா. பிரமாத். 193): 1௦ 0௦ 
165560 ௦7 ஈார்ர0, 5பர்ர2ா ரோச். 
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ஆங்கிரன் 

2ப-1/2921727) பெ.(ஈ.) 

பிள்ளையார் (விநாயகன்) (திவா.); 413/0. 

வடமொழியில் 'ஆகு' என்னும் சொல் எலியைக் 

குறிக்கும் சொல். எலியை வாகனமாய் கொண்டவன் 

பிள்ளையார் என்ற பொருளில் வந்துள்ளது. 

ஸ் ஆட 24 

அவனி ் 2 0௫ 32 

ஆகையர் ச௪ஷ்௪7 பெ.(7.) முடிவு; 800, 0056. 

[ப். அமர 5/ு அணு? த. ஆகையர 

ஆங்காரம் அ19௮:௮77, பெ.(1.) பற்று; (ாமொ655, 
106, 2416௦4௦. 'கேனாங் கார்பொழில் 
(கி/2. திருவாய், 70, 7 77]. 

[5ம் ௮777-௪2 த. ஆங்காரம்] 

ஆங்காரி'-த்தல் சர்ர், 4 செ.கு.வி.(1.1.) 
அகங்கரி-, பார்க்க; 566 ௪9௮4௪௮. ஆதலா 
லாங்காறித்தே புறிரரை மிகழா தின்றான்” 
(திருவால. 72, 7]. 

ஆங்காரி” அசர்சகர் பெ...) அகங்கார 
முள்ளவன்; 0000, ௮ப91(ு/-0௦3015. 

[5/4். ௪௮-72 த. ஆங்காரி.] 

ஆங்கிரசம் சர்ச, பெ.(॥.) அறநூல் 
பதினெட்டிலொன்று; 8 16)(-000% ௦4 [110ப 

9 11 வாள், 860106௦0 10 8ஊ௱௦ர25, ௦6 

௦4 18 /சப//712-ம/ 

[5/ம். ௮925௪ 2: த. ஆங்கிரசம்.] 

ஆங்கிரசன் சநுர்௪5௪ஈ, பெ.(ஈ.) ஒரு முனிவன்; 
வாள்ா25, 8 5806. 

[5/0 ௪ர்ரர்௪5 2: த. ஆங்கிரசன்.] 

ஆங்கிரன் சர்ர்சற, பெ.(ஈ.) ஒரு முனிவன் 
(உரி.நி.); 8 5806. 

[$/61. ௮ர்ஏர்25 2: த. ஆங்கிரன்.] 



ஆங்கீரச 

ஆங்கீரச சீர்ர்சசச, பெ.(ா.) வியாழன் 
சுழற்சியில் அறுபது ஆண்டில் ஒன்று; 8 ஈகா 

0712 89 ந ௦7 14௦ பற ௫06. 

[5/ம். ௮122௦௪ 2 த. ஆங்கீர்ச..] 

ஆச்சரியம் 2௦௪7, பெ.(॥.) வியப்பு; 

5பாழா*5௦, 1௩௦10௮. 

[5/1 ௪-2 த. அச்சரியம்/ 

ஆச்சாதனபலம் 22220292-0.22/77, பெ.(1.) 

பருத்திக்கொட்டை (தைலவ. தைல. 33); ௦௦0௦ 

5960. 

[ஆச்சாதன(ம்/-பலம்.] 

[5/ம் 2-௦/.2047௪ 2 த... ௮ச்சாதணம்,] 

த. பலம் 2இஒ்.றாவக. 

ச்சாதனம் 2௦௦20274/77, பெ.(.) 1. ஆடை; 
௦4, என்க, ராகாரி6. 2. மறைப்பு (சி.சி.2,66, 
சிவாக்.); 6௦/19, 6௦0௦௦௮1710, 4/0. 

கு.வ. மூடுகை. 

[5/0 2-0/72-0௮12 25 த. ஆச்சாதனம்.] 

ஆச்சான் 22220, பெ.(.) ஆதனிய (ஆன்மீக) 
முன்னோடி; 5மாாார்ப!। 0ா௨060101. 

'நாலுூராச்சாள் 

[5/1 2-௦2ற0:௪ 2 த. அச்சான. 

ஆச்சியம்' ௪2௦0௮7, பெ.(.) நெய் (கைவல்ய. 

தத்துவ. 66); 9176௦, கொர்ரி6௦ 6ப16. 

[5/5 2-௪ த. ஆச்சிிமம்/ 

ஆச்சியம்” சீ௦மழ்ச, பெ.(.) பகடிக்குரியது; 

(9௮ வர்ர 15 114 1௦ 06 101௦ப1௨௦ ௦ 0௮1040. 

த சீசியப் பேப்களோடு) (தேட. 70.92 70. 

த.வ. எள்ளல். 

[5/5 ௪/௪ 2 த. ஆசீசியம்] 

ஆச்சியச்தாலி 220௦0/2௦12/  பெ.(1.) 

வேள்விக்குரிய நெய் ஏனம் (சீவக. 2463, 

உரை); 4655௫1 1 கர் கொர்ரி60 6பளா [5 

ஓர் பெரா ௦0/21௦15. 

[5/0 ஆசாகச/2 த. ஆச்சியுத்தாலி.] 

ஆச்சிரமதருமம் 2௦0/4/772-04/ப/774/77, 

பெ.(ஈ.) அந்தந்த குலத்தோர் செய்ய வேண்டிய 

கடமை: பெர் வாவா 1௦ (6 10 பா 518065 
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௦4 [ரீ 250. ௮௱௦௱ற 116 181௦௦ 6௦. 

[51. 2-2 பாத.  அச்சிரம 

தருமம்] 
ஆச்சிரமம் 22௦4277777, பெ.(1.) 1. முனிவர்கள் 

உறைவிடம் (சேதுபு. நைமிசா. 15); 1806, 
20006 ௦74 8ா 850616. 2. வாழ்க்கை நிலை 
(பிரமசரியம், கிருகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், 
சன்னியாசம்); 0027 ௦ 81206 [ஈ |(76, 8. ௦7 

(6 11௦6-0௦, ௦07 வர்ர 10௦பா ௨௦ 

௱ா!1௦60. "துசீசிரா நான்க! 

ப்ியாம்புவாம் (திருக்காளத்...பு 29 5). 

த.வ. திருவாசிரிய இருக்கை. 

[$/ம் 2-வலாச 2 த. அச்சிரமம்./ 

ஆச்சிரமி ௦௦௭/7 பெ.(॥.) நால்வகை 

ஒழுக்கநெறிகளுள் ஒன்றிலிருப்பவன்; ௦6 
௦ 151 வரு ௦06 ௦4 (061௦0 பா 81௮065 0 [116 

0 20/27/77௮7. 

[5/ம 2-ல்: த. அச்சிரமி!] 

ஆச்சிரயம் ௪:௦௯), பெ.(ஈ.) 1. புகலிடம்; 
88) பா, 1௨௦6 ௦07 ஈ67ப06. 2. பகை 

வெல்லுதற்குப் வலுவுள்ளானொரு 
வனையடைகை (இரகு. திக்கு. 22); 596100 01 

91/09 ௦௨ ௮0 62 ௱(ர1 (0910 0௦00பள 

2 ஊகார, ௦6 ௦7 ௮/20௮/-அ/ப/- 0277, 

ரீ$/ம் 2-ல் 2 ௯. அ ச்சிரயாம்/ 

ஆச்சிரயாசித்தம் 220/72)/20/122777, பெ. (1...) 

குறைந்த அளவில் இல்லாத ஏதுவைக்கூறும் 

ஏதுப்போலி (மணிமே. 29, 194); 1811௮0 

௦௦௨0 1 1௨ ௱ர்ாா [சார ௦ ஈ௦- 

05121. 

[5/1 2-வ்று௪7ர2-5/007௪ 2 த... ஆச்கிர 

யாரசித்தபம்./ 

ஆச்சிராமம் ௪2௦ர௮77௮7, பெ.(1.) ஆசிரமம் 

பார்க்க; 866 சமரச,  'வதரியாச் 

அிராபமம் '(இிவ். பெறியதி, 74 1). 

[5/ம் ௪-லார22 த. ஆச்சிராமம்/ 

ச்சிலை 2-2-௦4௮ பெ.(॥.) திருமணி 

(கோமேதகம்) (சங்.அக.); ரக 50006. 

ஆசங்கி-த்தல் 2௦௪7/]92) 4 செ.குன்றாவி. (3.1.) 

1. ஐயப்படுதல்; (௦ 5ப5ழ6௦1, 00௦பமர. 



ஆசங்கை 

2. மறுத்துரைத்தல் (சி.போ. சிற். 2,2); (௦ 0016௦ 
1௦, 819046 ௨ 00551016 ௦0௨௦1௦ 1௦. 

[5/6். 2-2௮/4/6, 2 த. அசங்கி-த்தல்./ 

ஆசங்கை 22௦/1] பெ.(1.) 1. ஐயம்; 0௦, 

5ப50/00. சழையென்றாசங்கை கொணர, 
கொடை (கம்பரா. நாகபாச. 28.3). 2. மறுப்பு; 
0)6௦014௦. 

[5/0். 2-2 த. அஆசங்கை,] 

ஆசத்தி ௪2௪/0 பெ.(1.) பற்று; வர்க ராளார், 
065176. 

[5/6 2-5௮/472 த. அசத்தி] 

ஆசந்தி' 2௭ பெ.(॥.) பிணங்கொண்டு 
போகும் பாடை: நா. அ சந்தி 
போ்ைக்கமைய முது (அிருமந். 750), 

2 (27-௪௪ // ஆசந்தி” 
வெள்ளிக்கிழமையன்று சிலுவையில் அமைந்த 

பெ.(ஈ.) பெரிய 

இயேசுநாதர் உருவத்தை ஊர்வலஞ் 
செய்விக்கை; றா௦௦658100 ௦74 (7 ா2ூஐ6 ௦74 
மோ%் ௦ 116 0085 ௦௩ 00௦0 இரச [24 

[5/4 ௪-5௮௭12 ௯. அசந்த] 

ஆசந்திரதாரம் 2-௦௮722-232:௪, வி, அ.(அ04.) 
நிலவும் உடுக்களும் உள்ளவரை: ௮95 (௦9 95 
உறா வாம் 51215 ப்பாக, 1 ஐனாறவ்பர்டு, 
“18 ப860 1॥ 06605. இப்பறிச 
ஆசந்திரதாரம் ஊட்டுவதாக '( தெ.௯.தொகுகுி 
2 பக. 3). 

[5/5 சொய்சா த. ஆச௫ந்திரதாரம்.] 
ஆசந்திரார்க்கம் ச்சா, (௨0-.) 

நிலவும் கதிரவனுமுள்ளவரை; 98 1௦0 95 ((95 

354 ஆசாபடுத்து-தல் 

5பா ௮0 ௱௦௦ா பொ, ॥॥ ஜாப, ௮ 

1(உா௱ ப560 1" 06608. 

[5/1 சரரள்ச7௮22 த. அசந்திரார்க்கம்,] 

ஆசம் ௪2௪, பெ.(.) சிரிப்பு (பிங்); |8ப 1௪, 
ஈர், 

[57 7259௪2 த. ஆசம்] 

ஆசமனம் 25/772/74/77, பெ.(ஈ.) 
வலக்குடங்கையால் மந்திரபூர்வமாக நீரை 
மும்முறை யுட்கொள்ளுகை (கூர்மபு. நித்திய. 
11); 510040 பண்பி பர்னராா0 ௦ா1வா ௱லார்௭5 

8 ॥106 கர் 11௨6 (165 7௦ 16 விர ௦ 

16 9-ல். 

[554 2-0௮177௮7௪ 2 த. அ மனம், ] 

ஆசமனீயம் 23௮7௮௮77,  பெ.(ஈ.) 
ஆசமனந்ர்; 216 ப560 10 2222/772/74/77. 

[5/0 2-0௮/77௮ற்௪ 2 த. அசமணியம்.] 

ஆசமி-த்தல் சீசர், 4 செ.குன்றாவி.(3.(.) 
வலக்குடங்கையால் மந்திரமோதி நீரை 
மும்முறையுட் கொள்ளுதல்; 1௦ 510 ௱ர(6 
பா கோவா ௫௮ார்25 3 0௨ வல் 1112௦ 

பாக ரா௦ 1௨ றவ ௦7 (6௨ ரர் ஈலா0. 
'அணிமிர் கரத்தொட்டா சமித்தான்" (சேதுயு: 
சேது]. 29), 

[5/ம. 2-௦௮77- 2 ஐ. அமி] 

ஆசயம் 2௦௮/7, பெ.(ஈ.) 1. உறைவிடம்; 510 
21806, 86௦06, ஈஊ621. 2. உடலின் உட்பை: 

46556| ௦1 16 6௦௫, "பஞ்சாசயம் 
3. கருத்து; ராம் றாக. இது கணிரின் 
ஆசுயம் 

[5/4 2-2௮/:௪2 த. அஆசயம்] 

ஆசா 52௪ (௦0.) வருகைப் பதிவேட்டில் 
வருநிலை; ௨56106 1 ௮11௦௪. 

ப. )22/., 56. ஆசர். 

ஆசர்ப்பட்டி 222-0௦-ம௦௪10 பெ.(ஈ.) 
வருகைப்பதிவேடு; 91900௮10௦௦ 601512. 

[ஆசர்-பட்டி..] 
(0. 420 த. அசர்] 

ஆசாபடுத்து-தல் 252௦௪00110, 5 
செ.கு.வி.(5.1.) குற்றம் சாட்டப்பட்ட வரை 



ஆசரணம் 

அறமன்றத்திற்குக் கொண்டு வருதல்; 
0ா௦0ப0 16 200ப560 061016 8 0௦பார் ௦4 (௮4. 

[ஆ சா படுத்து-தல்..] 

[0. 742/2. ஆசா] 

ஆசரணம் 28௮7௮/7, பெ.(॥.) நடைமுறை 
கூர்ந்து நோக்குகை; 805௩8॥0௦, ப5௮06, 
2௮0106. 

[5ம் 2-2 ஐ. அசரம்/ 

ஆசரணை ௪8௨௮7௭ பெ.(॥.) ஆசரணம் 

(வேதா. சூ.8) பார்க்க; 566 4527217277. 

ஆசரி”-த்தல் ௪௪%, 4 செ.கு.வி.(4.1.) 
1. கடைபிடித்தல்; 1௦ றா௭௨01106, 1011015 

ரஷ்ர்ப௮டு. 'ஆசரித்த அ சாரம் “(உபதேசர.த். 
523. 2. கைக் கொள்ளுதல்; 1௦ ௦08616, 660 
௦14, 850121585௨, றா801156 85 உர/*6. 

அ சரிக்குங் குண்டியும் “((சை/:௪. அ ௪; 45). 

[5ம் 2-௦௮/, 2 த. அசரி-/ 

ஆசரி”-த்தல் ௪2௪, 4 செ.கு.வி.(5.!.) 
வழிபடுதல்; 1௦ ௪௦5/0. “தானா சரித்து ரு 
தெ.ய்வாறிது “(குபாரே. ௪. 50. 

[5/ம் ச-ல்ற2 த. அசி] 

ஆசரிப்புக்கூடாரம் 22௮00ப-/-0/727௮/77, 

பெ.(ஈ.) யூதர் வழிபட்ட நடமாடும் ஆலயம்; 
1௮0௮11௨௦16, ௨ ௱௦ஊ௮01௦௨ 52௮101ப௮ர. (௦. ). 

ஆசவம் ௪2௪௦௮, பெ.(॥.) கள் (பிங்.); 
5றரர(ப௦ப5 |/0ப0 (௦ 15 01511416௨8 ரா 

10185565, 1௦0]. 

[85/1 ௪-௪௪௮/௮2 த. ஆசவம்/ 

ஆசவுசம் ௪2௪௦058௮77, பெ.(॥.) தீட்டு (சைவச. 

பொது. 252); ஐ௦1ப1(1/௦ ௦8ப56௦ எர ர 6 

இர ௦ 06214 ௦7 ௨௮௮/௪. 

[5/5 ௪-2௪ப௦௪ 2 த. ஆசவுசும்] 

ஆசன்னம் 2௪77௮7, பெ.(ஈ.) அண்மையது; 

ம் வரச் 15 ரவா ௦ ரொக்க ரகா ॥ஈ ர்க, 
01206 ௦ ஈபாட்ள. 

[6/4 ௪-௪ 2 த. ஆசன்னம்/ 

ஆசனகிருமி 275202-// 0/7 
மலப்புழுவகை; 117௨௮0 வலா. 

[5/8 2௮௪-/04 த. சன கிருமி] 

பெ.(ஈ.) 

395 ஆசனவெடரிப்பு 

ஆசனகுளிகை 2௪ச-/பாச௮ பெ.(.) 

ஆசனவழியாய்ச் செலுத்தும் மாத்திரை; 

5பழ0௦511௦ர௫. 

[ஆசனம் 4 குறிகை,] 

[5ம் 2-௪௮722த. அசனம்] 

ஆசனந்திருத்து-தல் ௪2௪௪-2ப/10- 4 
செ.குன்றாவி.(3ு..) பெரியோர்க்கு இருக்கை 

யமைத்தல்; 1௦ ௦௩106 56918 65. 107 610875. 

[ஆசனம் - திருத்து-தல்.] 
[5/0 2-௪௮7௪2த. அசனம்] 

ஆசனபவுத்திரம் 25௪0௪-௦௪00/17௮/77, பெ.(॥.) 

எருவாயில் உண்டாகும் கட்டி; 1151ப5 ॥॥ ௨௦. 

ஆசனம் சசரக, பெ.(ஈ.) 1. உட்காருமிடம் 

(இருக்கை.); 5621, வர்ர 1௦ 81 ௦, £வ56௨0 

5621. 2. ஓகத்தில் இருக்கை நிலை (சீவக. 656, 

உரை); 46010௦ 0051பா௨ ௦ரீ ஈர் ஈரடி 816 

0௦051046௨0 1௦ 06 ॥ஈற௦ா்வார். 3. உரியகாலம் 

வரும் வரை பகை மேற்செல்லாதிருக்கை; 191470), 

ஊறு, இள ௦௪5 16, அவ்வாறு 8 

5பர(2016 000௦ர்பார1௦ 811௮0. “சன முந்தி 

கரலபாங் குணர்ந்திருத்தல் ” (இரகு. கிக்கு. 27, 
4. மலவாயில்; 8௱ப5, £2௦ப௱. “ஆசன முயகுதவ 

சறகுகுரல் “(1௪ பிர12. 77], 

[5/மு 22௮7௪2 த. அசனம்] 

ஒன்பது வகை ஆசனவகைகள் 

சுவத்திகாசனம், கோமுகாசனம், பதுமாசனம், 

வீராசனம், கேசரியாசனம், பத்திராசனம், 

முத்தாசனம், மயூராசனம், சுகாசனம். 

ஆசனவாய 22௮2-2) பெ.(.) மலவாய்; 

21ப5. 

[ஆசனம் 4 பப். 

[5/4 2-௪௮722 த.அசனம்/ 

ஆசனவெடிப்பு 22௪௪-0௪20 பெ.(ஈ.) 

நோய்வகை; 81௮1-1183பா6, ௦201-1166 506 ௦ 

பி. 

[ஆசனம் 4 வெடிப்பு] 

[5ம் 2-௪௮7௪2 த. சனம்/ 



ஆசாடபூதி 356 

கணை. 4 கா 

ஆசாடபூதி ௪2௪௪-0027 பெ.(॥.) வெளித் 

தோற்றத்துக்குப் பொருத்தம் இல்லாத 
முரணான செயலைச் செய்பவன்; ௦ 8/௦ 
005 14௩05 சர்ர் 8௨ ஈ௦ர4 80றா௦0ா191௦ 

1௦ 45 800 ௨ாவா௦€ டட௦௦ா116. 

த.வ. போலித்துறவி, தோற்றப்போலி. 

[ஆசாட * பூதி] 
[5/. அசரா க. ஆசாட. புழுதி 2 பூதி] 

ஆசாடம் ௪2௪8௭), பெ.(.) 1. பொதிய மலை; 
௦11௦3 ஈர1[5 ஈவா பபா பா 

காபா டலா: ரவ்ஷு 1/௦ பார்வ. 

2. கடக (ஆடி) மாதம்; 1௨! ரா. 

௦6$500100 1௦ படு. 3. முருக்கு மரம்; 

ய் ௦00வ] ரா66 - சந 10/௦௮ 

(சா.அக.). 

[541. ௮௪72 5 த. அசாடம்.] 
மம கண: 

ஆசாடி 52 பெ.(ஈ.) குய்யாட்டக புவனத்து 

ளொன்று (சி.போ.பா. 2:3, பக். 213); 8 
501111பவ। 18, ௦6 ௦1 
ஸ்ரீது வ ுபபவாணா. 

[5/1. ச5சிற்/ 2 த. ஆசா... 

ஆசாடிவேர் ௪222-2, பெ.(ர.) கலியாண 
முருக்கன் வேர்; 16 1001 ௦116 11014 ௦௦௧] 
(166 (சா.அக.). 

[ஆ சாடி *வேர..] 

ஆசாதிகரம் 22201௮1௮27, பெ.(ஈ.) 
காசாங்கம்; 16 லார் 625௪ 85 8-வ00௦16 
(சா.அக.). 

ஆசாபங்கம் 45௪-ம௪ரர௪௱, பெ.(ஈ.) 
விரும்பியது பெறாமை; 0153800௦14. 

[5/1. 222 0/7௮/7௪ 5 த. அ சாபங்கம்.] 

இ. ஆசை: 

ஆசு - பற்று. ஆசுஆசை - மனப்புற்று, 

ஆசாபந்தம் ச2௪றசாசச௱, பெ.(ஈ.) 1. 
நம்பிக்கை; ௦௦ஈர்8610௦6. 2. சிலந்திவலை: 
௦௦ வல். 

ணை ரா எண 

[544. 2220௮7047௪ 2 த. அ சாபந்தம்] 

ஆசாபாசம் 2524-௦25௮, பெ.(.) உலகப் 
பொருள்களின் மீதும் உறவுகளின் மீதும் 

ஆசாமிமாறாட்டம் 

வைக்கும் ஆசை, உலகப்பற்று; 100868 ௦4 
௨516 9110௱8ர். அ சாபாசங்கணிவிருந்து 
கிடுபட்டவாகளோ துற/ிகளாக முடி பாம். 

த.வ. பரிவுப்பற்று. 
அக ஆள் அனை: 

[$/1. 222-:,029௮/7) 2 த. அசாயாசம். / 

த.ஆசை5. 252. க.பாசம்-51.,025௪ 

ஆசாபைசாசம் 224௦௮522௮7, பெ.(ஈ.) 
ஆசையாகிய பேய்; 51/8 088/6. “உம்மை 

ஆசாபைசாசங் குமைக்குங்கிடர் ” (பாடுது; 
30:77) 

த.வ. ஆசைப்பேய். 

[5/47. 2220௮/2202 2 த. அசாறபைசா௫ம்.] 

ஆசாம்பரன் சீ5கரச்சா௪ பெ.(ஈ.) சிவன்; 
ஓ, (6 50806-0180 1274 /5 181460. 

“அமகர வாசாம்பர (திருப்பு. 426). 

/[5/1. 22272/770௮/2 2 த. அசாம்பரன்,] 

ஆசாமி ௪547; பெ.(1.) அறிமுகம் இல்லாத 

ஆள்; தனியொ ருவன்; 10(ெ10பல!, 8 06050. 
அளரிவிருந்து ஆசாமி ஐருவா் வந்துச்சா. 

பதிப்புரவு இல்லாமல் நடந்துகொரர்காம் அந்த 
ஆசாமி யா. 2. செயலாளர், முகவர்; 
௦ு௱௱(88॥00 80811. 

த.வ. ஆள். 

[பீ. 2௮7/5 த. ஆசாமி] 

ஆசாமிக்களவு 26௪/௪ பெ.(ஈ.) 
ஆளைத்திருடுகை; ஆளைக்கடத்துகை; 
0. 

த.வ. ஆள்திருட்டு. 

[ஆசாமி - களவு, (/. ச6௧77/2 க. ஆசாமி. 

ஆசாமிசோரி சசரக பெ.(£.) 

ஆசாமிக களவு (0.6.) பார்க்க; 566 

224/77/-/-62/0ப, 

[ஆசாமி 4 சோரி] 

[5/1 ௦௦7௪2 த. சோறி] 

ஆசாமிமாறாட்டம் ௪௪2227, 
பெ.(॥.) ஆள்மாறாட்டம் (௦.6.); 173156 
06ா50121/௦ஈ. 

[ஆசாமி 4 மாறாட்டம்.] 



ஆசாமிவார் 

[பீ. அனா த. மாறாட்டம்] 

ஆசாமிவார் ௪22) கு.வி.எ.(௨03.) 
ஒவ்வொருவராக; 10(/0பவி), 0௨501௮, 

2௦௦0௦10100 1௦ வற 6 060 10 உப 

5/௭ வா் ௨௮௦ 1ஈப்10ப௮] ௦ப/ஙல10 

(௩). 

த.வ. ஆள்வாரி. 

[பீ. 25477/2த. ஆசாமி வர் வரர் - வரிசை.] 

ஆசாமிவார்க்கணக்கு 2527/-02-/- 

421௮ பெ.(.) பெயரேடு; 0௨ா50ல! 16092. 

த.வ. ஆளேட்டுக்கணக்கு. 

[பீ. 25277/ : த. ஆசாமி 4 வரர் * கணக்கு. 

பொபர் வரிசையாக ஏழுதபம்பட்ட ஏடு] 

ஆசாமிவாரி ௪52௦27 கு.வி.எ.(௨03.) 

இனவாரி (இனம்இனமாய்); 11010௮]. 

[ஆசாமி 4 வாரி, ப. ௪9௪/ *ம/ா 

இன வாரி - இளவாரியாக என்னும் பொருல் 

வருஞ்சொவ். வகுப்புவாரி] 

ஆசாமிவாரிஇசாப் ௪227/-037-/220), பெ.(1.) 

அடங்கற்கணக்கு (57./...); வப ௨00௦0பார் 

5௦ ர0ர௨உ௱6, 610., ௦8 1 ப்ர்ம்பவ]। 

12ஆ௪ 

[ப சகாந்னா 4 ப./5௪ம் 2: த. அஆசாமியாரி 

இசாம்] 

ஆசாமிவாரிச்சிட்டா ௪5௮7/-௨௮௦-2/2 

பெ.(ஈ.) இனவாரிக்கணக்கு; 8060பா॥ 

5௦149 பாரோ 1௨ ஈகா ௦014 6௨8௦0 

ரப்பி! 1௨ 865658ரலாம் 6 ௬25 1௦0 9௮: 

[பீ. 2௪௮77/ மகார0-0/14 த. சாமியாரிச் 

சிட்டா.] 

ஆசார்யகிருதயம் 27220/2-//70/02)/2/77, 

பெ.(ஈ.) அழகிய மணவாளர் எழுதிய ஒரு 

மாலிய (வைணவ) சமய நூல்; 8 168456 0 

(௨ //913/௮ ௨00 கார்க வர்மா ஙு //அ௪- 

/77/0202/2--104: 

[5/4 2-௦ 2: அசர தற்ருதயம் 

” ஐ. ஆசாரயகிருதயம்.] 

ஆசாரகாண்டம் 

ஆசார்யாபிசேகம் 2520:20/529௮, பெ.(ஈ.) 

ஆசிரியர்க்குச் செய்யப்படும் சிறப்புச் சடங்கு; 
0019௦௨௦21/0 07 ௮ பாப ௦ றா/65ர். 

[52. 2-220:௪7௪,0/52422 த. சார்யாபி 

சேகர்..] 

ஆசாரக்கணக்கு ௪2௮௪-420௪ பெ.(ா.) 
கோயிலில் நடைபெறும் சடங்குகள் போன்ற 

வற்றைக் குறித்து வைக்கும் பொத்தகம் 

(நாஞ்.); 16௦௦10 ௦71 1௨௱ற/6உ £/ர65 ௨௮0 

ோணா/65. 

த.வ. கோயில் நடப்புக்கணக்கு. 

[ஆசாரம் - கரக்க. 

ஆசாரக்கள்ளன் 224௪-4௪0௪ பெ.(॥.) 
ஒழுக்கமுள்ளவன் போல் நடிக்கும் திருடன்; 

1 ங௦ நான்ா05 வாடு 5௭௦்றா0/௦ப5 

0650, ௦0௨ 9/௦ 9665 8 றாஎா௦6 ௦4 

௦11255. அமுகசர்சான், தொழுகசர்சாசர், 

ஆ சாரக்கள்சாகம். 

த.வ. படிமானக்கள்ளன். 

[அ சாரம் * க்ளாச்:] 

[5 ௪2-௦௮ 2 த. அ சாராம்/ 

கள் 2 க்ளன், ள் அ.பா.ஈறு; 

ஆசாரக்கள்ளி சஅத் பெ...) 

கற்புடையவள் (பதிவிரதை) போல் நடிப்பவள்; 

கா எற்௦ றானே 1௦ 06 002516. 

த.வ. படிமானக்கள்ளி. 

[ஆசாரம் - கள்ணி 574. 2- 042 2 த. 

அ சாரம். ஆசாரம் - நூலில் கூறிய (சாத்திர) 

முரற படி ஒழுகுதல், நண்ணடதுதை. ககர்சரி - 

கள்சாத்தசம் ௭.7 மிக்கவள், பேய செய்யது! 

உழப்புபவள்] 

ஆசாரகாண்டம் 22272-4277229777, பெ. (॥.) 

வைத்திய நாத குருவனார் (தீட்சிதர்) எழுதிய 

அற நூலின் ஒரு பகுதி; 9 16௭156 ௦ ₹91910ப5 

பெரி/55. ௦0௨ ௦7 ௨ 0௦௦165 மாசா பு 

வலிஙுவாள்க மரிஷர்கா. 

[ஆசாரம் - காண்டம், // 



ஆசாரங்கூட்டு-தல் 358 

[5/0 ௪௦௮௪ * த. காண்டம்.] 

கண்டம் காண்டம். 

ஆசாரங்கூட்டு-தல் ௪5/0) 5 செ. 

குன்றாவி.(3.1.) தூய்மையாகச் செய்தல்; 1௦ 

பபா சொளா௦ிவடு. 

[5/6 2-௦4/2 * ஐ. கூட்டு-தல்.] 

ஆசாரச்சாவடி ௪2௪ 

ஓலக்க மண்டபம் (வின்.); போட்கா ஈவு. 

[5/8 2-0/2 727. ப0௮/07.] 

ஆசாரஞ்செய்-தல் ௪5௫௪“, 1 செ.கு.வி. 

(41.) ஒழுக்கத்தைப் பேணுதல் (ஆதரித்தல்) 
(குறள், 1075, உரை.); 1௦ ஊரா௱ 066 பேரு 

81%, 1௦ 9௨7௦ பேரு 10 பபெரு/6 5௮/05. 

த.வ. படிமானம் செய்தல். 

[5/4 ௪-௦௮/௪ 2 த. அ சாரம்,] 

[ஆசாரம் - செய்தல்] 

ஆசாரப்பிழை 25௮௪-௦-௦/௮ பெ.(ஈ.) 

ஒழுக்கத்தவறு, கெட்டகுணம்; 067௪101௦ ௦7 
பெரு, 0680 ௦௦00ப௦். 

த.வ. படிமானக்குற்றம். 

[ஆசாரம் 4 பிழை] 

[574. ௪௦௮/௪ 2 த. ஆசாரம்] 

ஆசாரபரன் 25௮2-0௮௪௮ பெ.(ஈ.) 
ஒழுக்கத்தில் ஊக்கமுள்ளவன்: ௦06 ௩௦ (6 
ஒபாி10ப5 ௨௦04 1௨ பெ65 ரீ ஈக 0௮௧16 
80 008. 

(அறம் சத. 977), 

“அசாரபரனர மிருந்து மென்ன” 

த.வ. நல்லொழுக்கன், படிமானக்காரன். 

[5/. 2-2௮௪:0௦௮௮ 5 த. ஆசாரபரன்.] 

ஆசாரபோசன் 22௧௪-525௪ பெ.(ஈ.) 
ஆடம்பரத் தோற்றமுள்ளவன்; றலா5௦0 ௦7 ௮ 
நூ ௦59 800621௮௦௨6. 

த.வ. ஆகுலத்தான்.. 
[5/6 2-௦212-]௪2 2 க. ஆசாரபோசன்.] 

25272-2-022/௪07 பெ.(ஈ.) | 

ஆசாரவீனன் 

ஆசாரம்! 25௫௮௭, பெ.(1.) 1. நூல்முறைப்படி 
ஒழுகுகை; 0௦00பே௦00 ௦65611 200௦010110 (௦ 
[6 01012195 ௦716 585125. 'ஒழுக்கமன்பரு 
சாசாரம் ” (சி.சி. 2 : 23), 2. நன்நடத்தை; 
௦06 00110ப௦(, 9000 0௨2௩௦பா. “அச்சமே 
கீ.ர்கள தாசாரம் (குறள், 1072). வார் ுசச்குல 
ஆசாரப்படி நடப்பவர்: 3. பொது 
ஒழுக்கத்துக்கான அல்லது சமய குல 
ஒழுக்கத்துக்கான நெறிமுறைகள், வழக்கம்; 
௦ப510௱, ஜா8௦1106, ப5௨0௨. 4. தூய்மை; 
௦6814655. 5. ஆடை; 0௦44. 

த.வ. நன்னடத்தை, படிமானம். 

[5/1. 2-04/2 2 ௬. அசாராம்] 

ஆசாரம்” 45௭௱, பெ.(ஈ.) பெருமழை; ௨௮௬ 
௦0ா0௦பா ௦ ஈவா. 

[57ம் 2-௪ ௪. அசாரம்.] 

ஆசாரம்” ௪5க௪ஈ, பெ.(ஈ.) காட்சி (அக.நி.); 
51907. 

[5/0 2௦௮/௪ 2 த. அ சாரம்] 

ஆசாரம்” சக, பெ.(ஈ.) 1. எங்கும் 
நிறைந்திருக்கும் அல்லது பரவியிருக்கும் 
தன்மை (வியாபகம்): ற6ாங௨81ப௨௨55. 
2. படை; எடி. 

/5/7. 2௦௮௪2 த. ஆசாரம்.] 

ஆசாரம்பண்ணு-தல் ௪5௧௮7-௦௮3ஈ0-, 5 
செ.கு.வி.(5.1.) விருந்தோம்பல்: 1௦ 17257 
௦௦பா(60ப51/. நீங்கள் அவனைக் கண்டு 
ஆசாரம் பண்ணுதல் செய்வீராகில் 
(பாரத ணன், 759, உரை... 

(ஆசாரார் - பண்ணுதல். 

[541. 25௮௪ 2 த. அசாரம்,] 

ஆசாரலிங்கம் ௪௪௪-77௮ பெ.(.) 
சிவக்குறி (சிவலிங்கம்) வகைகளுள் ஒன்று. 
(சித். சிகா. 201); ௦06 ௦7 5%/2-//07௮77, 

[5/5 ஆசாரம் - ஐ. இலிங்கம்.] 

ஆசாரவீனன் ௪9௪௪-௭ பெ.(ஈ.) 
தனக்குரிய ஒழுக்கத்தைக் கைவிட்டவன்: ௦0௦ 
47௦ ஈஷ்ர்பவடு டா5௮/ட ஒ!010ப5 பா. 



ஆசாரவீ னி 

த.வ. ஒழுக்கக்கேடன்.. 

[5/ம 2-222-0/7௪ 2 த. அசாரவீனன்”] 

ஆ சாரவீனி 22572-ப-/0] பெ.(ஈ.) 

ஆசாரவீனை (திருப்பு. 488) பார்க்க; 566 

252/2-1//௮: 

[5/0 2-22/2-10-//2 த. அ சாரவிணி] 

[ஜீனன் 2 வீணி] 

ஆசாரவீனை ௪2௪7௪-0-/0௮) பெ.(1.) ஆசார 

வீனன் என்பதன் பெண்பால்; 1௨. ௦1 222/௮- 

/-//72/7. 

[52ம் 24-22-00௮2 த. ஆசார.விளை.] 

ஆசாரவுபசாரம் 253:2-1-ப0௪2௮௮/7, பெ.(.) 

மிக்க மதிப்புரவு; 511616 ௮0 டு 

௦௦பார்ஷு லர்ா0௦0 10 8 0ப95(. “ஆசார 

/பசார.மா பாசன ற்துனிிலெழுநீ 

தருளுமென்று " (திருவே, சத். 54]. 

த.வ. ஒப்புரவு. 

[5/0 2-2௮2:2ப02-04722த. ஆ சாரஃ)/பசாரம்./ 

ஆசாரி சசன/, பெ.(ஈ.) மாத்துவ மாலிய 

(வைணவ) பார்ப்பனரின் பட்டப் பெயர்; ௮ 14௨ 

௮0௦04௨0 ௫ 4200௪ ௨0 37 1/5 809 

2௮1௮15. 

7. , 70. 2௦௮/7 

[5ம் 2- ௦/௪ 2: த. ஆசாரி] 

ஆசாரியசம்பாவனை 22தந்2-2௮710.20:274) 

பெ.(1.) நல்ல நேரங்களில் ஆசாரியருக்குக் 

கொடுக்கும் காணிக்கை; ௦11810 ௦்றாாஞ் 

(௦ 1௩ ந5றர்/ர்பவ! ௩6௨௦ ௦1 9 56௦1 ௦01 

2ப801010ப5 ௦00098105 16 ௮2௦௦. 

த.வ. குரவர் காணிக்கை, திருவாசிரிய 

உவந்தளிப்பு. 

[59/0 2-22ற௮75௮7ம்/2/௮725 த. ஆ 
சபரி 

சம்பா வறைை.] 

ஆசாரியபக்தி 22௮்:௮-,0௮/1 
ஆசானிடமுள்ள பற்று 0௨/௦0௦11௦ 216 

பாப. 

பெ.(ஈ.) 

௮௦௪, 

த.வ. ஆசான்பற்றி. 

[59/4 2-௦30:௮7ம/7௮007 2 த. ஆசாரியபக்தி!] 

ஆசாரியன்திருவடியடை-தல் 

ஆசாரியபும்சதுவம் 22472-2ப//7722020//௮77 
பெ.(॥.) ஆசாரிய ஆண்கள் கொள்ளும் 

செருக்கு (கருவம்); 590671001௮! ஈ2ப(6பா ௦4 8 

[119105 6௦6010. 

த.வ. ஆசான்பெருமிதம். 

[5/. 2-௦2ற0௪,0ப/775/௪ 2 அ சரரியபும் 

கங்துவம் 2 த. அசா௱ியபார்சது2பம்.] 

ஆசாரியபுருசம் 2227௮-0௦7ப05௮/) பெ.(.) 

கோயில் குருக்களுக்கு அளிக்கப்படும் 

மானியம்; ரால் ௦4 8௦ 1௦ 8 றார23110116௱06 

591௩106. 

த.வ. பூசகார்கொடை. 

[5/4 2-02/24,0ப7ப5௪ 2 த. ஆ சாரியடுருசம். ர 

ஆசாரியபுருசன் 2337௫/௪-2ப1ப22 பெ.(1.) 

ஐந்து வகையான சடங்குகளைச் 

செய்வதற்குரிய மாலிய மறை அறிவன்; பொப் 

௮௬௦0 5 '/20வகக வற௦ 15 பப௮॥ர160 1௦ 

ற 16 ,0௪/2-52/775/44/25. 

த.வ.மாலியத்திருவா சிரியன், மாலியக் 

குரவன். 

[51ம் 2-22ற/௪7றய/ பத. ஆ சாரியபுர௬சன்.] 

[புரூஷன் 2 புருசன். 

ஆசாரியபோகம் சீ2குந்2-மம2/77, பெ.(.) 

ஆசாரியன் நுகரும் பங்குரிமை (உரிமைத் 

துய்ப்பு) (தெ.இ.க. தொ.॥ : 107); 2181(9)1/141-1411 

உஷ் ௫ வா 2௦2௪. 

த.வ. ஆசான் நுகர்வு. 

[5/5 2-220/2-,0/0022த... ௮ சாரியபோகம்] 

ஆசாரியன் சகஸ்ர, பெ.(ஈ.) சமய ஆசிரியா் 

(மதகுரு); 5றர11பவி 1௦௮07௪ பெரு லானா[60 

370 அபரர௦/260 1௦ ஈங்கர்ட ௨ ம [6 

25௦116 0௦௦440௭5 ௦74 ஈ6!910. 2. சமயத் 

(மதத்) தலைவன்; 630 ௦7 ௮ £௪(/01௦ப5 5601. 

3. ஆசிரியன்; 16801191 0௨௦௦00. 

த.வ. சமயக்குரவர். 

[5/7 2-௦220௪ * த. ஆசாரியன். 

ஆசாரியன் திருவடியடை-தல் 722/:20- 

ந்ர்ப- சட) 4 செ.கு.வி. (3:1.) இறந்து 

நற்பேறடைதல் (நற்கதி அடைதல்) 



ஆசாரோபசாரம் 

(மாலியவழக்கு); 168010 10௨ ஒபாப'5 166, 

வு பறஊா6௱ 10 நர. 

த.வ. திருவடிப்பேறு. 

[ஆசாரியன் 4 திருஉடியடை-தல்.] 

[5/0். 2-02/2 2 த. அசாரறியன்.] 

ஆசாரோபசாரம் ச5னபம௪2அ, பெ. (ஈ.) 

விருந்தினரிடம் காட்டும் மதிப்புரவு; 5110819 

வாம் வடு ௦0௦பா1௦வ 1௦ 8 0பர. 

த.வ. விருந்துபேணல். 

[5/4 2-௦27274ப05-04122த.அ காரோபசாரம்] 

ஆசாலுகம் பரவா, பெ. (ஈ.) 

ஒகவகைகளுள் ஆசானுகம் ஒன்று 

(தத்துவப். 109, உரை); 8 46010 0051பா6. 

[5/0. 2-/207ப௪ 2 ஐ. அசாலுகம்] 

ஆசானவனுயிர் ௪5௪௪-ம், பெ.(ஈ.) 
முயல்; 86 (சா.௮க.). 

ஆசானுபாகு 2520-0290, பெ.(ஈ.) 

ஆசானுவாகு பார்க்க; 596 4220-42. 

(சா.ஆஇக.). 

ஆசானுவாகு 2500-6290,  பெ.(ஈ.) 

முழங்காலளவு நீண்ட கையுடைய 

பெருந்தோற்ற முள்ளோன்; ௦16 1௦5௦ 85 
[68௦ 1/5 0665, 10/00 ராவ் ஷு ௦7 
5191பா6. 

த.வ. செந்தோற்றன், தாள்தோய்தடக்கையன். 

[541. 2/20பம2/0ப2 த. அசானுவாகு.] 

360 

ஆசிகரோகம் 

ஆசியக்குவாதம் 

ஆசிகம்' 25947, பெ.([1.) முகம்; 1306. 

[5/7 ௮௮/௪ 2: அகிகம்,/] 

ஆசிகம்” ௪5௮), பெ.(.) ஆட்டுப் புழுக்கை; 
௨ 602165 01 16 866 (சா.அக.). 

25/94/0427)  பெ.(ஈ.) 

கண்ணின் கருவிழியில் ஆட்டுப்புழுக்கையைப் 
போல் கொப்புளங் கண்டு பிதுங்கி அதைச் 

சுற்றிலும் சிறுசிறு குருக்கள் நிறைந்து, அதிக 
வலியையும், செந்நீரொழுக்கையும் 

உண்டாக்கும் கண் நோய்; ௮1 6 0/56956 

2118௭0௧0 வரான் ஜா௦்ப010 ௦04 (௨ ௦௦0௨௮9 

200ப* 116 8806 ௦7 176 806605 60021௦ 

(சா.அக.). 

த.வ. கருவிழிக்கொப்புளம்.. 

/ஆசிகம் - ரோகம்.] 

ஆசித்திரி சினி, பெ.(ா.) மிகுந்த உணவு 

உண்பவன்; 91ப110॥ (சா.அக.). 

ஆசிதகுருக்கன் 252௪-4 பப//௪ பெ.(ஈ.) 32 
வகைச் செய்நஞ்சுள் ஒன்றான காக நஞ்சு; 

6 ௦7 6 321405 ௦1 றா603ா60 ௮1566௦. 

ஆசிதம் 28௪7, பெ.(.) 1. ஒரு வண்டிச் சுமை; 
9 லொட/௦௨0, 85 ௨ ௱685பா6 ௦7 வு வரார். 

2. இருநூறு துலாங் கொண்ட சுமை (பாரம்); 

வம் ௦4 200 1பக௱. 

/57ம. 22/2 த. சிதம்] 

ஆசியக்காரன் சஷ௪-ஈசசர, பெ.(ஈ.) 

சிரிப்பூட்டும் நகைச்சுவைப் பேச்சுக்காரன் 

(விகடஞ் செய்வோன்); ௦ப11௦௦1. 

[5/4. சவ 5 த. ஆசியம் 4 காரன் - 

ஆசியக்காரன்.] 

ஆசியக்குவாதம் சஷ்௪-/-/பா2ச2, பெ.(ஈ.) 
உடற் சூட்டால் வாயில் புண் உண்டாகி, மார்பில் 
வலியையும் உண்டாக்கும் ஒருவகை நோய்; ௮ 

ப௦லா௮4௦ 07 1௨ ௱௦ப(ர் (6 10 ஒ0659146 
1684 வரலாற ரா௦௱ (6 (ொா0௦0 த. | 
௮150 08ப56 ற௭ு௱ 1ஈ (6௨ ௦0௨5 (சா.அக.). 

த.வ. மார்வலி. 



ஆசியசிீ ரகம் 

ஆசியசீரகம் ௪௪-2/௪௪௮, பெ.(ஈ.) 
கருஞ்சீரகம்; 01304 பேர (சா.அக.). 

ஆசியதகரா ன்னம் ஷ௪-/௭௮72௮7, 

பெ.(1.) நஞ்சு கலந்த சோறு; 1௦௦0 ஈ%660 ரம் 

0௦1501 (சா.அக.). 

த.வ. நஞ்சுணவு. 

ஆசியநாடகம் ௪3௪-29௮, பெ.(ஈ.) 

நகைச்சுவை மிக்க நாடகம்; 1210௦. 

[அ.ியம் - நாடகம்] 

[$/1. ரசு/௪2 த. அசியம்/] 

ஆசியபத்திரம் 25ந:2-0௪//44/77 பெ. (ஈ.) 

தாமரை (பச்.மூ.); |01ப5. 

ஆசியபாகபித்தம் 222-02922/11௮/7) பெ.(1.) 

பித்தம் தலைக்கேறி வாயில் புண் உண்டாகி, 

பசியின்மை, ஏப்பம், காய்ச்சல், கொட்டாவி, 

விக்கல் ஆகிய குணங்களைக் காட்டும் 

ஒருவகைப் பித்த நோய்; 8 018285 பப ௦ 115 

2௮001221௦0 61॥ 1ஈ ஓ வை (௪ா.அக.). 

த.வ. தலைப்பித்தம் 

[ஆ.ியம்' - பாகம் - பித்தும்] 

[6/5 சவத. அசியம்/ 

ஆசியபாகம் ௪4,22292/7), பெ.(1.) முகத்தின் 

உறுப்புகள்; 18015! ௦19௭15 (சா.அக.). 

[.ஆ.சியாம்' - பாகம். 

[5ம் சலு௮2த. ஆசியம்/ 

ஆசியபாகவாதம் 492-0-92- 1/2722/77, 

பெ.(ஈ.) முக உறுப்புகளைத் தாக்கும் ஒருவகை 

ஊதை நோய்; 8 ॥௨/௦ப5 0156956 ௮11௨0110 

16 1301௮! 00௮15 (சா.௮க.). 

[ஆசியர் 4 பாகம் * மாதும்] 

[5/0 2௮/௮2. ஆஅய்] 

ஆசியம்" 28ற/௮77, பெ.(॥.) 1. வாய்: ரா௦பா4. 

2. முகம்; 1806. 3. கண்களின் நடுவிலிருக்கும் 

இடம்; ௮ றா$5(/௦ 8001 6468 (௨ 8/6- 

௦07856. 

[5/4 சல 2 த. ஆசியம்/ 

ஆசியோதனம் 

ஆசியம்” ஷா, பெ.(7.) 1. சிரிப்பு; |3ப9/1௪. 
2. கிண்டல்; 1651, [/0/0ப1/6. 3. ஒன்பான் 

சுவைகளுளொன்று; 580 ௦04 ஈபா௦பா, 

௦6 ௦14 ஈவ/2-9568ா. 4. கருஞ்சீரகம்; 01801 

பே. 

த.வ. நகைப்பு. 

[5/6 2/௪ 2 த. ஆசியம்/ 

ஆசியலோமன் சஷ்க-//1772 பெ.(1.) முக 

மயிர் அல்லது தாடி மயிர்; (6 ஈவா ௦711461806 

5001) 25, 1 ராப51801025 0 16 068௭1. 

(சா. அக.) 

ஆசியவாங்கலம் 2:௮-02/17௮௮) பெ.(.) 

கலப்பை முகம்; 010ப9॥ 16 1806 (சா.அக.). 

ஆசியவாதம் 2502-௦22௮, பெ.(ஈ.) முக 

வூதை; முகத்தின் உறுப்புகளைச் சிதைக்கும் 

(பின்னப்படுத்தும்) ஒர் ஊதை நோய்; 8 

015629௦ 97746௦111௦ 116 180151 ௦19815. 

ஆசியாசவம் 23/2-220277) பெ.(ஈ.) 1. எச்சில்; 

௮ ௮20460 1100 1௨ றா௦பர்். 2. உமிழ் நீர். 

உ 1 ப 56016160 ௫ 1௨ தவிங்வறு இலொகே 

பர்ளு உஙக 1௦ ௦16 16 1000 ப௦ 800 

16 ரா௦பா்்-5௮அ1// (சா.அக.). 

ஆசியாசுகம் 29/2-209௪/7) பெ.(ஈ.) 

சுவையில்லாதது; 0158016690/27655 1௦ 16 

ஈ௦பரி ௦1௦ 17௦ 18516 (சா.அக.). 

ஆசியாட்சேபவாதம் சீஷ்:2/02ம.2-1:220:22777, 

பெ.(.) முகவுறுப்புகளைப் பொறுத்து வலி! 

உண்டாக்கும் ஒரு ஊதை நோய்; ௪ 056956 

௮11501109 (0௨ ஈ/௦5 00 (06 12014! ாடலா5 

(சா.அக.). 

த.வ. முகநரம்புநோய். 

ஆசியோதனம் சஷஷ்2ப-ஊா, பெ.(॥.) 

1 கண்ணோய்க்கு விடும் மருந்து; 8/6 0005. 

2. உடலின் ஒன்பது துளைகள் வழியே 

செலுத்தும் எண்ணெய்; ாா60/௦81௪0 ௦! 

62860 1௦ 6 ௮050160 1௦ப9ன், ௨ பாச 

௦095 ௦7176 6௦ (சா.அக.). 

த.வ. கண் மருந்து. 



ஆசியோபலேபம் 

ஆசியோபலேபம் 25)6௪/22௮7, பெ.(ஈ.) 

சளியால் வாயில் ஏற்படும் தடை: ௦05471ப0(10 

1 1௨ ௱௦பர் 6 1௦ டர்/௦0௱ (சா.அக.). 

த.வ. நீக்கோள் அடைப்பு. 

ஆசிர்வதி-த்தல் 257-901, 4. செ.கு.வி.(3..) 

வாழ்வில் சீரும் சிறப்பும் நன்மையும் பெறுமாறு 

வாழ்த்துதல்; 15 ௦1௨ ॥90011655, 

௦௦5081, 4௦. 655. 

[5/7 சல 2: த. அசிர்வகி-த்தல்.] 

ஆசிர வாதம் ௪27-௪௦௮, பெ.(॥.) சீரும், 
சிறப்பும் பெறுமாறு கூறும் நல்வாழ்த்து; 

௦1658109; 9000 445795; 16 1௩௦/0 ௦7 

655. அமைச்சர்கள் மணமக்களுக்கு 

ஆ சிரபாத.ர் உழங்கினார். 

த.வ. நல்வாழ்த்து. 

[544 22-2௦ 2 த. ஆசிர்வாதம்] 

ஆசிர்விடம் 254-728), பெ.(ஈ.) நச்சுப் பாம்பு: 
6ரற௦ப5 816/6 (சா.அக.). 

ஆசிரம் ௪௭, பெ. (ஈ.) நெருப்பு (சா.அக.): 
116. 

ஆசிரமம் ௪5ர௭௱௭௱), பெ.(ஈ.) 1. துறவிகள் 
வாழுமிடம்; 58065 0056. இந்த ஆ சிரமம் 
துறவிகளுக்காவே கட்டப்பட்டது. “அறவோர் 
௦ வஞமாகிரமத்து ” ( சேது; 2வது சக்கர, 1), 
2. முனிவர் அல்லது இறை நெறியில் 
ஈடுபட்டோர் வாழுமிடம்; (0௨ ௮0௦0௨ ௦74 ௮ 
950616 0 8௦6 0௦ (5 608060 
50/11பவ! ௨௦1/2. அரவிந்தர் ஆசிரமம் 
ப துச்சேரிக்கருகில் உள்ளது. 3. களைகண் 
(ஆதரவு) அற்றோர் போன்றவர்களுக்குப் 
பாதுகாப்புத் தரும் முறையில் அமைக்கப்படும் 
இடம், விடுதி; 1௦6 76 15 065111ப125 , 
0159016€0 (௦. ஏரதிலியரக்காகக் கட்டப்பட்ட 

ஆசிரமம் இது: 4. வாழ்வின் நால்நிலைகள்: 
1௦பா 518085 ௦7 (76. 

த.வ. திருவாசிரிய இருக்கை, புகலிடம். 

[574 ச்ச 5 த. ஆசிரமம் ] 

362 ஆசிருத்தம் 

ஆசிரமி 254௮/77/ பெ.(.) 1. வாழ்வின் நான்கு 
நிலைகளைக் கடைபிடிப்பவன்; ௦6 ௩௦ 15 
ட ௦16 ௦4 16 1௦பா 512065 04 [176 ௮ ௩௦10 

(9060 ௦ 1௦ 00ற0௦பா06. 2. முனிவன்: 
5906. 

[5/1 2- அர் 5 க. அசிரமி] 

ஆசிரயணம் சகாரா, பெ.(1.) சார்ந்து 
நிற்கை (திவ். திருவாய் 6.1 : 6, பன்னீ); 
566100 ஈ67ப06 மா ௦ 6060 ௦ 
8௦௪. 

[5/1 2-2/-௮/௮1௪ 2 த. அ.சிரயணம்/] 

ஆசிரயம் ௪௮௯, பெ.(.) அடுத்திருக்கை; 
0606106006, 566100 ௦ா௦1601/௦1 வரார் 
௦௪. “இச்சைமற் றாசிரயங் குற்றோன் _ 
(ரசா. 6719). 

[544. 2-௮ த. அசிரயம்] 

ஆசிரவம்" சச, பெ.(॥.) ஒன்பான் 
கறிவகைகளுள் ஒன்று (சீவக. 2814, உரை; 
06 ங்லு (காக 15 800ய60 6 1௨ ரபா 
50ப!, ௦16 ௦7 7௪0:2-0௮/277௮/77. 

[5/4 2-3/௭02 2 த. அசிரவம்] 

ஆசிரவம்” ச5ர௪௭௱, பெ.(ஈ.) 1. அரிசி 
கொதிக்கும் போது உண்டாகும் நுரை; (6 
1௦௨5 1 6௦14௦ 106. 2. புலனின் புறப்பற்று; 
16 501௦ ௦7 (6 5௨75௦5 சா்ர௦் 105 11௨ 
50ப (08௭05 ஒர்ாவ| 00/60(6. 3. துன்பம்; 
௦8. 4. ஏழுவகை மெய்ம்மைகளுள் ஒன்று; 
06 ௦1 (6 58 1811பபவா5. 5. புறப் 
பற்றினால் வந்து சேரும் செருக்கு; 1௦ 
|ாரிபனா 06 ௦ 8014௦ ௦7 (6௨ ௦, ஈர் வா 
508601 | (ஈறி 116 50ப| (௦ 9௨216 
வறக (சா.அக.). 

/ஆசிரவம்” 2 அ.சிரவம்£] 

ஆசிரிதம் ௪5/0௭, பெ.(ஈ.) சார்ந்திருக்கை; 
0600௦௦, 06080 பற௦ ௮௦1/௪. 

[5/். 2-2 த. ஆசிரிதம் ] 
ஆசிருத்தம் சீ5ரபரீசா) பெ. (॥.) புன்குமரம்; 9 

66: |ஈ0/லா 06601-00௮/6௨79/௮ 270௦7௪௮ 
(சா.அக.). 



ஆசில் 

ஆசில் ௪5 பெ.(ஈ.) வாழ்த்து (நாமதீப.); 
01255110. 

[5/4 ௪5/7 2 த. ஆசில். 

ஆசிலேடம் 57/2௪, பெ.(॥.) தழுவுகை; 

௦௱ம்ா2௦௦ (சா.அக.). 

ஆசிலேடித்தல் ௪57/௪07/௪) தொ. பெ. (ம. ஈ.) 

தழுவுகை; 60௨௦௦ (சா.அக.). 

ஆசிவிடம் ௪2672௮), பெ.(ஈ.) நன்மை செய்யாத 

வேளைகளுள் (அசுப யோகம்) ஒன்று; 8 

1॥௮ப501010ப5 சவா. 

[5/7 சட்ட 2 த. ஆசிவிடம்] 

ஆசீர்வசனம் சத்/-டச22ற௮-7, பெ. (1.) 

வாழ்த்துரை (வீரசோ. அலங். 33); 00 ௦71 

155810, 621601௦140. 

[$ம. ச24-4௪௦௮1௪ 2 த. ஆசரர்வ/சம்.] 

ஆசீர்வதி-த்தல் ௪57-௦௪௦, 4 செ.கு.வி. (3.1.) 

வாழ்த்துதல்; 1௦ 601855, றா௦0ா௦ப106 

ட௨ா௨௦1௦1/௦0 0௦. 

த.வ.. வாழ்த்தல். 

[5/0 ௪ 27௩௪௦ 2: த.ஆசிர்பதி-த்தல்.] 

ஆசீர்வாதம் த27-0:202௮77, பெ.(ஈ.) வாழ்த்து; 

12581 00, 0௨௨01/08௦. 

[5/7 ௪- அ4-௨2௦2 2 த. ஆசிர்வாதம்] 

சீல் சவர் பெ.(॥.) மதிப்பு; ுூ௮/பக11௦, 

க5யா21௦. 

[பீ. 925/2 த. ஆசீல்.] 

ஆசீ வகப்பள்ளி 2272-0௦-02 பெ.(॥.) 

சமண முனிவர்களின் உறைவிடம் (நன். 158, 

மயிலை.); ு௦ஈ8516ரூ 014 10௦௨ 850105 ௦ 6 

கீபி்-௮/௪ 560. 

[[ஆசீவகன் - பள்ளி] 

[5/0 2-௪ 2 த. ஆசீவகன்.] 

ஆச் வகன் 23௪9௮ பெ.(.) 1. சமணரில் ஒரு 

பிரிவினன் (மணிமே. 27 : 108); ௱ுளாட்்௪ ௦1 8 

௮௮ 56௦ 1௦பா060 ரூ 22242. 2. சமண 

முனிவன்; பர 25௦416. 

[5/ம சச 2 த. ஆசீவகள்.] 

ஆசுசுக்கணி 

ஆசுக்காயம் சிபா, பெ.(ஈ.) பேய் 

வெங்காயம்; வரி ௦/௦ (சா.அக.). 

ஆசுகம் ௪, பெ.(ஈ.) 1. காற்று (சூடா.); 

வரா, இவா 1௪ம் கர்/் ற௦வ65 நயுரரியடு. 

2. அம்பு; 8௦. “ஜநீதிற னாகிய வாசக 

ஷில்வேள் (கநதபு.காமதக. 1. 3. பறவைப் 
பொது; ௦05 1" 0௨ானவ. 

[55 ௪20-922 த. அசுகம்.] 

ஆசுகவி ச2ப-/௪ர் பெ.(ஈ.) 1. எந்த 

முன்னேற்பாடு மின்றிக் கொடுத்த பொருளில் 

உடனடியாகச் செய்யுள் இயற்றும் வல்லமை 

படைத்த புலவன்; ௦06 8/௦ 0020585 

௮௭595 லர்வாற0ா6. 2. கொடுத்த பொருளில் 

அடுத்த பொழுதிற் பாடும் பாட்டு (வெண்பாப். 

செய். 2, உரை); 6156 0௦0560 606 

௮௦ 8எ்ஷ்சா ஊவா ரள ௦001401%5, 06 

01 72-௪1 

த.வ. ஊற்றுப்பலா, ஊற்றுப்பாவலன். 

[91ம் 221/2 த. ஆசுகவி] 

ஆசுகன்'" 28421, பெ.(1.) ஞாயிறு (நாநார்த்த.); 

5பா. 

[61. சீஸ்-ர௪ 2 த. ஆசுகள்.] 

ஆசுகன்” 2292, பெ.(1.) வளி (வாயு) (பாரத. 

புட்ப. 67.); ஷப, ௨6 006 ௭4௦ ௦165 5 

[94ம் ௪3-9௪ 2 ௧. ஆசுக்.] 

ஆசுகா ௪3/௮ பெ.(ஈ.) ஒருவகைச் சருக்கரை; 

5ப0௮ 10 554 1ஈ 0௨ கோ 01511௦. 

[6/௩ 25/௪ 25 த. சுகா. 

ஆசுகா என்பது சருக்கரை செய்யும் ஊர். 

ஆசுகி ௪3௫ பெ.(1.) பறவைப் பொது; டாப [ஈ 

௦ு௱ு (சா.அக.). 

(5/ம ௪2/-ரச2 த. அசுகி/ 

கசம் சஃ்ககார, பெ.(॥.) மாதவிடாய்; 

ஈவாாபலி0 (சா.அக.). 

ஆசுசுக்கணி ௪20-202) பெ.(.) நெருப்பு 

(பாரத. காண். 55.); 116, ௦609ப56 1 ஊரா. 

[8/4 2-2ப/2ப/-9௪0/2 த. ஆசுசுக்களி!] 



ஆசுதாபனம் 

ஆசுதாபனம் 22022227௮7, பெ.(1.) 1. வலிமை 

உண்டாக்கும் மருந்து; 8 517௨ஈ91478ா11ஈ0 

£ஒ௱உநூ - ௦51௪1௨. 2. எண்ணெய் 

அல்லது நெய் முதலிய கழிச்சலை உண்டாக்கும் 

பொருட்கள்; 80 ளா ௦04 ௦1 ௦ 9166 610. 

3. மலவாய் வழியாய்ச் செலுத்துகை; 16 801 

௦1 ௦0 ப 1௦ப0 16 £601பாா 

(சா.அக.). 

ஆசுதி ௪2ப2 பெ.(.) காய்ச்சி வடிக்கப்பட்டது; 
0154160 - /)/5/7/௪ (சா.அக.). 

த.வ. வடி நெய். . 

ஆசுதித்தநீர் ௪5ப௭/௪2-7/, பெ.(ஈ.) 1. காய்ச்சி 
வடிகட்டிய நீர்; நுலர்சா 001160 80 ரி!ரன20. 
2. வாலையிலிறக்கிய நீர்; /212௭ ௦01வ10௨0 
8௦020 வா ௦௦0085211௦ - 0/5///௪0' 

4212 

த.வ. வடிநீர் 

ஆசுபத்திரம் 22௦௪7௮), பெ.(.) அகச் சூலி; 
1௦௦ 166 - 60௫/9 (001௮. 

ஆசுபத்திரி ௪2பச॥ர்/ பெ.(1.) மருத்துவமனை: 
௦501௮. 

த.வ. மருந்தகம். 

[”. /7050/5/ 5 ஆஸ்பத்திரி : த. ஆசுபத்திரி] 

ஆசுபதம் 25௦௪௮, பெ.(ஈ.) 1. இடம்: 0௮௨௦௪. 
2. பிடிபாடு; 8பறறா*, ௦10. 3. கரணியம் 
(காரணம்); 08056. கலகத்திற்கு 
ஆசுபகுமோன்ன 2 

[54. 2-2-௦௪௦9 2: அஸ்பதம் 2 த. ஆசுபுத.ம்] 

ஆசுபோடம் ௪2/25, பெ.(ஈ.) *. புற் 
பூண்டுகளைக் குறிக்கும் பெயர்: ௮ 09816௦ 
186 10 5வாவ 216. 2. நடுக்கம்: 
86, ராபா (சா.அக.). 

ஆசுரங்கமூலி பாச. பெ.(ஈ.) 
பிரமியிலை: 01௮10616௨5 இவர் 8௭௨ ஈரக் 
600௮ ஈ6%் - ர௪10/௦/2 440/௪ (சா.அக.). 

ஆசுரம்' ச5பாச௱, பெ.(ஈ.) 1, இஞ்சி; 91198. 
2. வெள்ளை வெங்காயம்; 116 உர்மா. 

364 ஆசுரவைத்தியம் 

3. கத்தியாலறுக்கை; 1௦ 008 ஈரம் 8 ரீ6ீ 2௮5 

15 0௦016 10 8 00//, 8056506585 10. 

4. மெய்யறிவு; ற௱॥1௦5001௦8| ௩150௦ ௱: 

50/ரபல5௱. 5. காயங்களைக் குணப்படுத்தும் 

மருந்துவகை; 8 015415100 ௦7 5பாரஏர. 

6. கருவிகளால் வெட்டிச் செய்யும் மருத்துவ 

முறை; பேரா ௫ பேர்பார கர் வாராள்ப௱ளாட். 

7- சூடுபோடுகை, டூர் 08ப46ரு (சா.அக.). 

/5/61. 2௦ப122 த. அசுரம்.] 

ஆசுரம்” சக, பெ.(ஈ.) 1. அரக்கர் 
தொடர்பானது; 197 சா 0௨10005 ௦ 

[618165 (௦ ரீ5பா35. “அ சரபர் 
பெரும்படைக்கலம் ” (கம்பரா. இராவணன் 
6/௧. 9) 2. தலைமகளுக்குப் பொன்பூட்டிச் 
சுற்றத்தார்க்கு வேண்டுவன கொடுத்துக் 
கொள்ளும் மணம் (நம்பியகப். 117, உரை); ௨ 
1௦ா௱ ௦7 ௱காாரக0௦ 1ஈ வர்ர௦் 1௨ 670601௦௦௱ 
மெ5 (66 டார06 0 06060 480 எள வரம் 
1516 80 நே றஷரார முற்கர் 5 0௦ ௨ 
௦1068 றார06 1௦ 2 12402 ௮௦ ற2(வா௮! 

பாகா. 3. ஒரு பெண் பேய்: 9 15௱௮]6 
0௭௦. 

[5/. 25பா௪ 2 த. அசுரம்,] 

இது தமிழர்க்குரிய மணமுறையன் று. 

ஆசுரம்” பகா, பெ.(ஈ.) நாளிகம் முதலிய 
கருவிகளாற் செய்யப்படும் போர் (சுக்கிர நீதி, 
332); 84/27 ௫௨0௨0 ர் பாக, 61௦. 

[5/. 251722 த. அசுரம்] 

நாளிகம்: கோட்டை மதிற்சுவரில் 
அமைக்கப்படும் எறிபடைவகை (சுக்கிர நீதி, 328). 

ஆரியர் அல்லாதாரின் போர்முறை. 

ஆசுரவைத்தியம் 2272-௮௫, பெ.(ஈ.) 
அறுவை மருத்துவம்; 16 00 87௮14/6 ரகாச ௦7 
ா1€மி0ல| 80106. - பாரு, 25 ௦06 ௦716 
௦06 ௦14 ௨௮0 (சா.அக.). 

த.வ. பண்டுவம். 

[5/1 ச5பாசர ௯ த. ஆசுரைத்தியாம்,] 
ஆரியம் அல்லாத திரவிடரின் மருத்துவம். 



ஆசுராப்பண்டிகை 365 

ஆசுராப்பண்டிகை 2202-20௮9 பெ. (ஈ.) 

மொகரம் பண்டிகை; சிபா, 8 
ரியாக 1950ல். 

[ ஆசுராம் 4 பண்டிகை, ] 

[பீ. சவம்” த. அசுராம்.] 

ஆசுரி் சபா] பெ.(॥.) அரக்கர் குலப்பெண்; ௭ 

கிடபாத ர2ா௮/௦. “ஆசுரிரின் சின்னங்கள் 
(நாயக. 23:76). 

[5/7 ௪௪72 த. ஆசுரி] 

ஆசுரி” சீ5பார பெ.(.) அறுவை மருத்துவத்தில் 

தேர்ந்தவர்; 5பா06௦ (சா.அக.). 

த.வ. பண்டுவர், தமிழ் மருத்துவர். 

ஆசுவம் அபக, பெ.(॥.) சமணரில் ஒரு 

பிரிவினராகிய ஆசீவகரின் உணவு; 1௦௦0 ௦7 

(௨4,0௮௪2. ஆசுவிமக்கள் ஆசுவமுண்ணும் 

பேரால் (.0.) 

[5ம் அர//௮1௪ 2 த. ஆசுவம்/ 

ஆசுவயுசி 28பா2)/ப2) பெ.(॥.) ஒரு வகை 

வேள்வி (திவா.); 880110 1ஈ 06 1௦ ப5்௦10 

12௦ சர்ப! ௦௦ ௦4 88௪. 

[5ம் சஅனுபும் * த. ஆசுவயுசி!] 

ஆசுவலாயனம் சஃப2௪77, பெ.(ஈ.) 

மதச்சடங்குகள் பற்றிய ஒரு நூல்; 3 00116௦1௦1 

௦4 ரிரப௮1916, ரகக, 4௮3௮0௮ 

0௮1470 சர்ர் ௦ொ254/௦ ௮0 475016 (7125. 

[5/5 ச 5 த. ஆசு வலாயனம்,] 

ஆசுவாசம் சீவ்-ரசஅ௱, பெ.(ஈ.) 1. பரபரப்பு, 

கவலை போன்றவை நீங்கிய பின் கிடைக்கும் 

ஆறுதல்; (௨1/61; ௦௦5௦121100. அவள் 

ஆசுவாசத்துடன் உட்காரந்துகொண்டு? பேசதி 

தொடங்கினாள். 2. இளைப்பாறுகை; 18/80 

டால், ா25ா0. 

த.வ. தணிவு. 

[ம ச- ௮௮௪ : த. ஆசுவாசம்] 

ஆசுவிகன் 22ப-4/ர௪) பெ.(1.) ஆசீவகன் 

பார்க்க (5.1.1. 1, 108.); 586 275/0/2927. 

[9/ம் ச-ற்ன்ச : த. ஆசிகள். ர] 

ஆசோதை 

ஆசுவினம் ௪௩/7௮), பெ.(ஈ.) நிலவு மாதத்துள் 
ஏழாவது; 868 பாகா ற் £௦பறு! 

௦௨5௦9 1௦ 2100௨0. 

[5ம் 22007௪ 2 த. அசுவினம்.] 

ஆசுவீசம் 28ப/1/2௪, பெ.(.) ஆசுவினம் 

பார்க்க; 566 25ப172/77, 

[5/1 சகலப/2 2 த. அசுவர்சம்] 

ஆசூ 220 பெ.(ஈ.) 1. நிரய உலகில் (நரக உலகம்) 

கொடுக்கப்படும் தண்டனை; 126 ௦4 

ஓ]. 2. அமஞ்சி வேலை; '8/011/00 ரபர் 

2095. 

/5/ம் 482 த. ௮௪. 

ஆசுசம் 2372௮7, பெ.(1.) தீட்டு; செயிி6 சார், 

090560 நு 116 டர் ௦4 ௨ ரெ ௦ ந 118 

02917 ௦73௫௪. “அ சூ.சமில்ை ல 

மருநியமத்தருக்கு (திருமந். 2552. 
த.வ. தீட்டு, தொடக்கு. 

[5/5 ௪ பமச௪ 2 த. ஆஞுசம்] 

ஆசேசகம் ௮587௮7) பெ.(ஈ.) நனைக்கை; 

௦15110, ஒ௦பொர்றடு 1/1 பற. 

“அ சேகவொண்புனல்  (கந்தபு. கரில்வவள் 

பரு 752792 72) 

[56ம் 2-5 2 த. அ சேக். 

ஆசேதம் 2582௮ பெ.(ஈ.) அரசனாணையை 

மேற்கொண்டு தடைசெய்கை. (சுக்கிர நீதி, 

262): 510000 ௦ ௦54பொ0 [6 [8095 

1௭€. 

த.வ. அரசுத்தடை. 

[561 சீ52017௪ 2 ஐ. ஆ சேதம்] 

ஆசைவப்பனை 22-௪-0-2௮7௮) பெ.(॥.) 

பனங்கள்; ஐவ௱பா2 1௦00 (சா.அக.). 

ஆசைசவம் 45௪%௮/7) பெ.(ஈ.) கள்; (௦080 

(சா.அக.). 

ஆசோதை 22022 பெ.(ஈ.) 1. ஓய்வு; [651 ௦ 

60௦56. 2. இளைப்பாறுகை; [21/0 251 

(சா.அ௧.). 

த.வ. ஒழிவு. 



ஆசெளசம் 

ஆசெளசம் ச2௪ப22), பெ. (1.) தீட்டு (கூர்மபு. 
அனுக்கிர 25.); 001பர்௦ஈ. 

[5/4. 222௪ 5 க. ஆசெளசம்] 

ஆஞ்சனேயன் ௪௫௪௭௪, பெ.(ஈ.) அனுமான் 
(நல். பாரத. இராமன் படையெழு. 111); 
1௮ாப௱ ர. 

[5/1 சரினால்ச 2: த. அஞ்சனேயன்.] 

ஆஞ்ஞாபனம் சாஸ்குக௱, பெ.(ஈ.) 
கட்டளையிடுகை; ௦0௦ஈ௱௮௱ய0, ௦0௨140. 

[5/. 4- [720௨௪ 2 த. அஞ்ஞாபனம்,] 

ஆட்சேபகம் ௪/256௮9௮7, பெ. (.) 1, இசிவு; 
52831. 2. வலிப்பு; 6௦1916 ௦௦௦௦ ௦7 
06 ॥ாம்5. 3. உதைத்துக் கொள்கை: 8 ௩4/01 
ஈாங்விெயொர்கறு 8000 ௦074 11௨ றப 9 
லோஙபிவ ௦ ர(6. 

த.வ. நடுக்கம். 

/5/ம். 2-௯ கு.அ.டசேபகும்.] 

ஆட்சேபகவாதம் ௪/25592:222, பெ. (ஈ.) 
பிட்டம், தோள், கை முதலியவிடங்களில் நின்று 
நரம்புகளில் பரவி, உடம்பில் வலிப்பையும், 
நடுக்கத்தையும் உண்டாக்கும் ஒரு நோய், 9 
0156856 808060 ப மர்ர6 ௦பார்ரூ 
வரிய ா௦பர (௨ ஈங்கு 1" 10௦ 105, 
50ப10615, ௨5 61௦ 6005 16 ஊவா, 
வ ௦ 1085 ௦4 605610 ப50995 1௦. 

த.வ. நடுக்கநோய். 

[ஆட்சேபகம் - வாதம்,] 

ஆட்சேபசமாதானம் ௮/2202-82/77.2022/7, 
பெ. (ஈ.) தடைவிடை: ௦616௦110 ௮10 [(5 
₹61௦1008. 

[51. சுகு 4 2௮/77-2-ப8927௮ 25 
த. ஆட்சேப௪மாதானம், ] 

ஆட்சேபணை 56௦௮௮] பெ. (॥.) ஒன்றை 
ஏற்பதற்கு அல்லது ஒன்றைச் செய்வதற்கு 
ஒருவர் எழுப்பும் தடை, மறுப்பு; ௦016௦14௦1. 

த.வ. தடை. 

[5/1. 2-௪ 5 த. ஆட்சேபணை..] 

366 ஆடாகங்கநிதானம் 

ஆட்சேபம் ௪/285௮77, பெ.(ஈ.) 1. மறுப்பு, தடை: 
001/௨௦1௦. நீங்கச் இங்கு தங்குவதற்கு எந்த 
ஆட்சேபமும் இல்லை. “பாற்கவள்றளைக் 
குமாரி யாட்சேபம் பகாந்த வாறும் (மீச, 
அணுக்கர். 9), 2. எதிர்ப்பு, கண்டனம்: றா௦்65. 

சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ஆட்சேபக் குரல் 
எழுப்பியது. 3. குற்றம், 120, 1௮5. 

க.வ. மறுப்பு. 

[5/2 ௪-9502 2 ஆ கோபம் 2: ஐ. அ.ட்சேபம்,] 

ஆட்சேபாலங்காரம் /2கமத 7௮௮, 
பெ.(1.) ஒருவகை அணியிலக்கணம்; 19பா6 ௦4 
506௦௦ ॥ா ௦ ௮ 514 (5 கள்ல 

95 ர ௦௦6௦1410 ௦065611 ௦1 52000 1௦ ப. 

ரர். 2-/60௪ * அம் 2 த. 

ஆட்சேபாலங்காரம்.] 

ஆட்சேபி-த்தல் 22257, 4 செ.குன்றாவி.(4:1.) 
1. தடை செய்தல், தடை நிகழ்த்துதல்; (௦ 
00/6௦, 1௦ 0௮1/6ஈ96. 2. ஒரு கூற்றை 
எதிர்த்தல் அல்லது மறுப்புக்கூறுதல்; ா௦165( 
909151 ௦01604. தலைகளின் பேச்சை யாரும் 
ஆட்சேபிக்க ரில்லை” 

[54ம் 2-/ச0௪ 2 த. ஆ.ட்சே9-த்தஃம்.] 

ஆடகக்குடோரி ௪ர௪9௪-/-/ப2ம/ பெ.(ஈ.) 
மயிலாடுங் குருந்து; 8 0௮ (பார்சொர்ரி60) 
(சா. அ௧.). 

ஆடகண்டம் 2220422277, 
பெருங்காயம்; 858970110௮ - 
95௭1061009 (சா.அக.). 

பெ.(ஈ.) 

[௨7 ப/2 

ஆடகாவிகம் சலா பெ.(ஈ.) மரவுரி; 
௦87 1166 - க1/25 (04௦475 (சா.அக.). 

ஆடபிராக்கு சமாக பெ, (॥.) வெள்ளை 
நோய்க்காகப் பயன்படுமோர் கடைச் சரக்கு; ௮ 
௦8288 ரப ப560 11 900௦ஈ௦6௮ ௮௦0 எர 
666௮! 0௦0௮15 (சா.அக..). 

ஆடாகங்கநிதானம் 2072/17-/7/22172/77, 
பெ.(ஈ.) ஒரு சிறந்த வடமொழி மருத்துவ நூல்: 
9 0616015160 சீடுப௩6016 501௨7௦௦ (சா.அக.). 



ஆடுதலி ர 

ஆடுதலி ௪௪7 பெ.(॥.) அதிகாரியுடன் 
இருக்கும் உதவியாள்; 008]. 

[£. 20 /்5 த. அடுதலி] 

ஆடோபம்!' 2262௮7, பெ.(1.) 1. செருக்கு, திமிர்; 
0196, 5617-00௦6. 2. வீக்கம்; றயரீரஈ0; 

ஒவ்வா. 

[5/5 2000௪ 5 க. அடோப்] 

ஆடோபம்” ௪225௧௭, பெ.(ஈ.) காற்று 
கொள்ளல்: 6௨110 8716௦01௦௨0 ஈம் 09 ௦ 

௱ம்/0 வாரா 15 ஷா (சா.அக.). 

ஆத்தசம் 2௪2௪7, பெ.(ஈ.) மொச்சை; பாரு 

டா, 2௦//0/705 /௮ம்/௪ம் (சா..அக.). 

ஆத்தாள்நாதம் 2/2௪2௦௭7, பெ.(ா.) 

அப்பிரகம்; 3 70005 5110௪1 ௦4 809518 

-]ர0/வா ௱ர௦௨ (சா.அக.). 

ஆத்தானகோழை /20௪-405) பெ. (ஈ.) 

அவைக்கோழை; ௦1௦ ௨4௦ 15 87௮/0 1௦ 50691 

11, ௦11௦ 7806, ௮ 855ாநு. 

[ஆத்தானம்-கோமழை.] 

[5/0 2-507272 2 த. ஆதிதானம்.] 

ஆத்தானசந்தோசி 2//272-547/02/) பெ. 

(ஈ.)  நகையாளன், நகைச்சுவையை 

விளைவிப்பவன் (விகடன்); பர1௦௦1. 

த.வ. அவைக்கள நகைவன். 

[5ம. 2-௪ * 2௮7/05/ த. தீதான 

சந்தோசி.] 

ஆத்தானம் ௮//27௮/7) பெ.(ஈ.) 1. அரசசபை; 

பா 5 வயா 3!1. 2. அவை; 2550, 

|| ௦4 ௮ப0/௨௭௦௨. 

[ட் 2-௪02722 த. ஆ த்தானம்] 

ஆத்தானமண்டபம் 2//2772-/77.2702)0.2/77 

பெ.(ஈ.) அவை நடக்கும் மண்டபம்; ௮1 ௦7 

பயா 0. 

த.வ. நாளோலக்கம், ஓலக்க மண்டபம். 

[.ஆத்தாணம் * பாண்டபம்] 

[5/4 2-5027௪2 த. ஆத்தானா்.] 

ஆத்தியாத்துமிகம் 

ஆத்தி ௪/8; பெ.(.) சொத்து; ௦0௮, பூல், 

1௦25. 

[57ம் 25472 த. ஆத்தி] 

ஆத்திகம் 19௮/7, பெ.(ஈ.) 

உண்டென்று நம்பும் கொள்கை; 195. 

[5/ம் சச் 2 த. ஆத்திகம்] 

ஆத்திகன் ௪4௪௪ பெ.(1.) கடவுள் முதலிவை 

உண்டென்று நம்புவோன்; ௦06 ௦ 0௮/65 

ர 1௨ லர்ா௦6 ௦7 000 80 ௦7 8 ரபர்பா6 

08, 00. 1௦ ஈகா. 

[5ம் 25042 2 த. ஆத்திகன்..] 

ஆத்திபாத்தி ௮/-2௪/4) பெ.(ஈ.) சொத்து: 

0௦01ம்: 

[9/4 ச5ரி-ம்/250 2 த. ஆ.தீதிபாத்தி!] 

ஆத்தியந்தம் ௮//270௮7) பெ.(.) முதலும் 

முடிவும்; 0௨90 8௭0 810. 

கடவுள் 

[91. சமனா 2 த. ஆதியத்தம் 2 

ஆத்திபுந்தம்.] 
ஆத்திய ந்திகபிரளயம் 210/௮72172- 

ற்கு பெ.(॥.) முழு அழிவு 

(சர்வசங்காரம்) (அபி. சிந்); 101௮! உார்ரிவி; 

௮! 0/ப06. 

[5/4 20/௮7012,0/2-/-/9 2 த. ஆ ததியுந்தி 

கபிரளயம்] 

ஆத்தியாத்துமிகம் 2//0/2/71/77/92/77, பெ.(॥.) 

தன்வினைபற்றிவருந் துன்பம் (வின்); எரி பே 

(௦ ௦065 ௦ 8௦. 

[5ம் சர்ச 2 த. ௮ குதியாத்துமிகமம்.] 



ஆத்திரேயர்" 

ஆத்திரேயர்'! ௪௯/௮ பெ.(ஈ.) ஆத்திரையன் 
பார்க்க; 566 சிண்சாு 2. ஆத்திரையன் 
என்னும் தமிழ் மருத்துவர் பெயரின் 
வடமொழியாக்கம்; 11215120௦ ௦4 6 வாரி 
186 அஷ ௨ வார் கப்ரு ௦7 
1க௱ரி றாக01046. 

ஆத்திரேயர்” ௪7௬௮7 பெ.(॥.) ஆத்திரையன் 
என்னும் தமிழ்ப் பெயரிட்டுக் கொண்டவரும் 
வடமொழியில் மருத்துவச் சொல் வரிசை 
(நிகண்டு) எழுதி மிகமைபேர் பெற்றவருமாகிய 
வடநாட்டு முனிவர். இவர் பாஞ்சால நாட்டிற் 
பிறந்து, ஆயுள் மறையில் (வேதத்தில்) புலமை 
பெற்றவர். அக்கினி வேசருக்குக் குருவாய் 
இருந்தவரின் நூலை ““ஆத்திரேய சம்மிதை” 
எனும் வடமொழிநூலாக எழுதியவர்; 6 18 9 
91651 859806 8018 ஓ 1௦௧ 85 16 வபற்௦ா 
௦178 60/0௮! 4௦09ப(ஒரூ. (1615 உ௱அு/௦ ௦7 
ம்€ படம் ௮0 (1211௨௦ ௦2% 09 1 
கீடூபங 60௪. [16 15 5510 (௦ 6௨1௨ 50௦0065507 
௦8 &ரர்1658 ௨0 15 ற௦௫ ௦015106760 16 6௨ 
9 972௨4 பெர்௦ர்நு ௦ கீடுபங௨0௦ (சா.அக.). 

(த. ஆத்திரையன் 2 9/7, 24722. 

ஆத்திரேயன் சரச பெ.(.) 1. நிலவு; 
௦௦; 2. அத்திரி குலத்திற் பிறந்தவன்: 3 
065080 ௦7 1௨ 8806 ரர். 

[5/6 40௬௪2 த. ஆத்திரேயன்.] 

ஆத்திரேயி சர்க் பெ.(ஈ.) 1. ஓர் ஆறு; உள; 
2. பூப்புள்ளவள்: 1/௦௱௮1 11 ௩௮ 061005. 

[5/். சர்: த. அத்திரேபி] 
ஆத்திரேயிகை சரரக((௮] பெ.(ஈ.) மாத 

விடாய்க்குப் பின் குளித்த பெண்: ௮ ௩௦௱௮ 
4௦ 85 6௭60 வினா ஈன 6௦ பா55 (சா.அக.). 

ஆத்திரேயை ௪௮) பெ.(ஈ.) அன்னப் பால்; 
6 (சா.அக.). 

ஆத்திரையம் சரர்ஷ்சா பெ.(ஈ.) மறைநூலின் 
ஒரு பகுதியாகிய (வேதாங்கமாகிய) 
கற்பத்தைப் பற்றிய ஒரு வடநூல் (தொல். 
பொருள். 75, உரை.); 8 1௮121௦ 122119௦ 1 
ஓலா நூ அங்ர் இ௮ 

[5/7். 2௫/௪ 2: த. ஆதீதிரையம்] 

ஆத்துமகோடம் 

ஆத்துமகத்தி /பர௮-/27]] 
தற்கொலை; 5ப10106. 

பெ.(ஈ.) 

[5/6 ச்ரணார்சற்ச 2: அத்மறத்தி 2 த. 

ஆத்துமகத்தி.] 

ஆத்துமகாமம் 247721௮77௮, பெ.(ஈ.) 
ஆதன் கடைத்தேறும் வழியில் விருப்பம் 
கொள்ளல்; 0951௦ 107 19௨ எாலா0102110 ௦7 

[6 50௦ய! (சா.அக.). 

ஆத்துமகுணம் ௪//4௪7ம௭77 பெ.(.) 

ஆதனிடத்தில் அமைந்துள்ள நற்குணம்; ௨ 
ிர்ப6 ௦07 4௦ 50ப! (சா.அக.). 

ஆத்துமகுப்தா அீ்பாரசழபமாசி பெ.(ா.) 
பூனைக்காலி; ௦91 0௪௨ - 47௦௮7௪ ாபா/215 
(சா.அக.). 

[5/0 ச71௪-2ப0 2 த. அத்துமகுப்தா.] 

ஆத்துமகூண்டு ௪4ப7௪74700) பெ.(ஈ.) மெய்: 
௦௦0 85 9 0906 10 16 50ப! (சா.அக.). 

ஆத்துமகேசரி ச8பனசச் பெ...) 
நிலக்கடலை; 01௦பா௦ ஈபர், பான்01௦பா0 

(ெலு 668, 47௪௦15 000௮6௮ ௮11895 4. 
௮/7/௮17௪ (சா.அக.). 

ஆத்துமகொடிமணி௪/ப7௮௦௮௮01 பெ.(1.) 
மணிக்குடல்; 8 ஈஊாமாகா6 1 10௨ ௦௯ர்நு ௦7 
6 ௨60௦06 88௩0 1௦ ரஉ1(௮4ர (௦ 
1655 கார (ர ௮றறவா0௮0௦5 1 10௦ 
௦௦௦௪ 005140, 472௨௨௭1௦07 (சா. அக.). 

ஆத்துமகோடம் சாபா, பெ.(.) 
காகம்; ௦௦1 (சா. அக.). 



ஆத்துமசத்தி 

ஆத்துமசத்தி 2/:4/77௪-2௪1/2 பெ.(ஈ.) ஆதனின் 

ஆற்றல். இது ஒவ்வொரு மாந்தனிடத்திலும் 
மறைந்திருக்கும் காந்தவலிமை. நூலில் 
கூறியபடி ஆதனை ஏற்கக் கண்டவர்களே 
இவ்வுலக துயரங்களினின்று விடுதலை 
அடைவார்கள். இது எல்லாப் பொருட்களிலும் 

நிறைந்து உள்ளது; 80ப! 0௩7. 50ப! 10125 ॥ 

15 ௦0, பம் 1௪ 5ப01கஉ ௱ாஉ௱ஊ(5௱ 

கர்ட் வஊாவாக1௦5 ரா௦ற 1௨ றா௦டனாு 

௦௦110௦11௨0 80ப/5, ௮0 கா, கலா 

௦, லார்50, பர ௦ங௨௭௦௦௱௦௨ 8௮0 

௨0௦6௨ 81॥ 802௭5௨ ௮0 00005116 

ாாரா2551005. 111/5 116 8001 ௪4 /5 

௦ல௦01௮140 11௦ப0் வளாக ௦4 ௭ ௮0 

1௦106 (சா.அக.). 

[ஆத்துமம் - சத்தி] 
ஆத்துமசல்லியை 447௪2௮) பெ.(॥.) 

தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு; 18/41 [001 - 

480௮20ப5 7200171055 (சா.அக.). 

ஆத்துமசன் ௪/:ப77௪22) பெ.(.) மகன்; 5௦. 

[5/௩ 27௪2-22 த. அத்துமசன்.] 

ஆத்துமசிந்தை ௪(4ப/47௪-க/72௮] பெ.(ஈ.) ஆதன் 
மெய் அறிவு பெற வேண்டி செய்யும் ஓகம்; 
ு6௦11214௦ ௦16 50ப! (சா.அக.). 

த.வ. ஆதன்ஒகம். 

[ஆத்துமம் - அிர்தை,] 

ஆத்துமசியோனி ௪77௪-30-02 பெ.(॥.) 

சித்தினிகுலப்பெண்; ௦0116 ௦4 17௦ 1௦பா 025565 

௦ ஙா (சா.அக.). 

ஆத்துமசினேகிதன் 4//ப/772-3//74/0ெ) 

பெ.(11.) உயிர்த்தோழன்; ௦௦5௦00 1120. 

[81. சரா * வாக/் த.அதிதும 

சினேகிதன்.] 

ஆத்துமசுத்தி ௮//077௪-2ப/4) பெ.(ஈ.) 

1. ஆதனின் தூய்மை; (௨ றபாடு ௦4 (2 50பி, 

5௮14 பார்ரா. காசு பணம் தான் வாழ்வின் 

குறிக்கோள் என்றில்லாமல் அளை வரும் 

ஆத்மசுத்தியடன் உழகக கேரம் ()ம். 

2. ஆதனின் தெய்வீக நுகர்ச்சி; 5 5றாரர்ர்பகி! 

யவ ௦6 07 1௦ 50 (சா.அக.). 

ஆத்துமதத்துவநூல் 

[5/॥. ௪07747 2ப/0077/2 த. அத்தமசுக்கி] 

ஆத்துமசெளசம் ௪//ப77௪-2௪2ப2௮77, பெ.(ஈ.) 
மனத் தூய்மை; றபார௫ூ ௦4 ஈரா (சா.அக.). 

[5/5 2774772202 2 த. அ.திதமசெசம்] 

ஆத்துமஞானம் பா77ச-7௪0௮7, பெ.(॥.) 
1. ஆதனை உணர்வது அல்லது தன்னைத் 

தானே அறிவது; 1ஈ01/10ப௮! ௦௦5010ப81655 

௦ [0ா0116006 07 16 50ப(. 2. ஆதனை 
ஓகத்தால் அறிவது; 5றர£ர(பவ! 60%1600௨ 

211210௨0 147௦00 4001௦ ற௦ஙன. வன் 

ஒருவள் தனக்குள் மறைந்திருக்கும் 
ஆலைகளை வென்று ஒரு கமி 

நிற்கின்றானணோ. அவனோ அதுறசா 

அறியமுடியும். ஐவ்வொரு மூலப் பொருளிலாம் 
அடங்கியுள்ள ஆத-ணினால் தான், உலகர் 

நதறடைபெறும். இவ்வாதனை அறிந்தவன் 

உலகமே ௭௪ை வரப்பெற்றவன் ஆவான்" 

(சா.அக.). 

த.வ. மெய்யுணர்வு, தன்னுயிர் தானறிகை. 

[5/0 சா௮7--/047௪ 2 த. அத்துமஞான:்] 

ஆத்துமஞானி ௪72-421 பெ. (ஈ.) 

தன்னையறிந்தவன் (ஈ.டு. 4. 1: 10.); ௦0௨ ௭௦ 

25 1௦2௮//2௦0 ௦651. 

த.வ. மெய்யுணர்வாளன். 

[9/ம் அகா ௩72/2 த. அத்துமஞானி] 

ஆத்துமத்தியாகம் ௮2ப/77௪-0/29௮/7, பெ.(॥.) 

தன்னை மறத்தல்; (116 51-1௦19217யா255 (சா. 

௮௧.). 

த.வ. தன்னிலை மறப்பு. 

[[ஆத்தமம் 4 தியாகம். 

ஆத்துமதத்துவநூல் 4////77௮-/2//02-707) 

பெ.(1.) ஆதன் அல்லது மனதின் மூலக் 

கோட்பாட்டைப் பற்றிக் கூறும் நூல்; 11௧1 

டார் ௦71௦71௨006 ப் 02௮15 வரர் ௭ 

௦ாரி௦5௦ஐரு/ ௦8 உரம், ௦ 116 50பி, ௦ (1511 

௦021௦ - ௨0௦1௦0). 

த.வ. உளவியல். 

[ஆத்துமதத்துவம் - நூன்... 
[5ம் சீற்ற 2 ௬. அதிதுபகத்துவாம், / 



ஆத்துமதத்துவம் 

ஆத்துமதத்துவம் 4//ப/772-/2/1ப1/௮77 பெ.(.) 
பிறப்பற்றதும் நிலையானதுமான ஆதனின் 
இயற்கைக் குணம்; 16 1ப6 ஈ£ர்பாஒ ௦7 16 

50ப! ௦146 5பறாஊ6 மார் கள் 5 பாம், 

ஒ1ாவ! ௮0 பாலா0வ1658. 

த.வ. தன்னியல். 

[58ம் சமா த. அத்தமதத்துவம்] 

இது நுண்மையானது; 

பெரிதினும் பெரிது; தானாகத் தோன்றக் கூடியது; 

காலத்திற் தோன்றி அழியும் பொருள் அல்ல; 

தொடக்கமும், முடிவும் அற்றது; எப்பொழுதும் 

அழிவற்றது (சா.அக.). 

ஆத்துமதந்திரம் சபரச-/ணரனார, பெ.(ஈ.) 
ஆதனின் நிலை; 16 08515 ௦7 (௨ 5வ!* 
(சா.அக.. 

[5/0 சீரா /௮்25 த. அத்தமதந்திரம்] 

ஆத்துமதரிசகம் 2/7பர77௪-/௮72௪2௮, பெ.(1.) 
கண்ணாடி; ஈ௱ர்ஈ௦ (சா.௮க.). 

நுண்மையிலும், 

[574 சக ௧. அ.த்தமதரிசகம்] 

ஆத்துமதரிசம் ௪/:பரா௪-௧72௮77. பெ. (ஈ.) 
ஆத்துமதரிசகம் பார்க்க; 56௨ 2//ப77௪- 
(4/7222௮777 (சா.அக.). 

ஆத்துமதரிசனம் ச4பர7௫-௮7220௮), பெ. (1.) 
1. எல்லா உயிர்களிலும் மறைந்துள்ளதும், 
நுட்பமான அறிவை அடைந்தவர்களினால் 
தான் பார்க்க முடியும் என்று நம்பப்படுவதாகிய 
ஆதனின் நிலையை அறிகை: (உ 50016 
26ா060110. 11௨ 5௦ய1 [5 4009 1௩ ௮|| 
டவ95, பர் 1ர் ௦௦ப10 96 529 நூ ௫ 
500116 8687 11௦ (ரவ ௦141௨0 50116 
[ார்ஒ16௦(. 2. மெய்யுள் ஆதனின் நிலையை 
ஓகத்தால் தெளிகை; 16 உறர! பானி 
௦09 ௦௦14 ிக1/௦ ௦ ஈு€011211௦. 
3. பரம் பொருள் உள்ளில் இருந்து 
சிற்றுயபிர்களை ஆட்டுவிக்குந் தன்மையை 
உணர்ந்து தெளிகை; 8 6005010ப8௨55 1௮4 
06 0௦0 ரர (5 ரர ௦08810 ௦07 16 
901105 ௦74 1௨ 50015. 4. ஆதனைக் 

ஆத்துமபந்து 

காண்கை; 1116 59619 07 116 50ப! (சா.அக.). 

த.வ. தற்காட்சி. 

/[5/04. 2//7727402752722:க. ௮ திதுதரிசனாம்] 

இதனைத் திருவள்ளுவர் தன்னுயிர்தானறப் 

பெறுதல் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

ஆத்துமதிருப்தி ச/பரச-ரர்பறம் பெ.(ஈ.) 

பிறருக்காகவோ பிறகரணியங்களுக்காகவோ 
செய்யாமல் தன் மகிழ்ச்சியின் பொருட்டே 
செய்வதால் ஒருவர் அடையும் மனநிறைவு; 
50ப! 5 5௪1/518014௦; பணத்துக்காக அல்லாமல் 
ஆதிம திருப்திக்காக உஊ௱ழ்கிண்றார் 

த.வ. தன்னிறைவு. 

[5/0 ச071௮7-7/2 த. அத்தமகிருபதி] 

ஆத்துமதோத்திரம் ௪//ப772-/2///277 பெ. (.) 
தற்புகழ்ச்சி; 5611-01௮5156. 

[5/1 பான ௦2-த. அத்துமதோத்திரம்] 

ஆத்துமநாசம் சர்பாச-ரசசா, பெ.(ஈ.) 
தன்னைத் தானே கெடுத்துக்கொள்ளுகை; 

ஷே ௦ (08119 ௦165 80 ப! 1௦ பர 
ஈ150௦00ப௦(. 

த.வ. தற்கேடு. 
/544. 2727-7222 2 ௬. அத்துமநாசும்] 

ஆத்துமநிவேதனம் 2//77௪-/7%:22:272/7), 
பெ.(.) 1. தன் உயிரையே கொடையாகக் 
கொடுக்கை; 580711106 ௦7 8௪. 2. தன்னை 
ஒப்படைக்கை; 56(ர 0601௦௮11௦0, ௦170 

௦ா1€5ஐ1 (சா.அக.). 

த.வ. தற்படையல். 

[5/. சரப்ப 2 த. ஆத்தும 
இிேகுனம்.] 

ஆத்துமபந்து சபரச-ம்ாம, பெ.(1.) 
1. ஆதனின் உறுதிச்சுற்றம்; 1190 ௦ £211௦ 
[ஈ 16 $ர்ரர்பல! 58௭56 395 65 பாப. 

2.அத்தைமகன் முதலிய உறவுகள் (பந்துக்கள்); 
50 85 7*சர்ரலா'6 915125 ௨0ஈ, ற ள'5 
0௦196 500, (௦. 

[5/2 சீர்ரணாம்சாற்ப 2 த. ஆத்தமபுந்து:] 



ஆத்துமபவம் சன் 

ஆத்துமபவம் ௪/:/77௪-2௪௦௮/77, பெ.(.) தானாய் 

விளங்குகை; 608110 017 ௦66 51. 

ஆத்துமபாரம் ௪///7722௮௮77) பெ.(ஈ.) 

ஆதனின் தேட்டம்; 116 £60ப/516 07 1௪ 

5பா௨௱6 50 (சா..௮௧.). 

/[அத்துமாம் 4. பாராம] 

ஆத்துமபிரபோதம் 2/7ப/772-0/7௪024477, பெ. 

(ஈ.) நூற்றெட்டு மறைமுடிபுகளுள் ஒன்று; 
ஈவா ௦4 ௮ பழவா/580. 

[5/0 சப்ாச-௦/௪மி00022த. அத்துமபர் போதும்] 

ஆத்துமம்' //ப/774/77, பெ.(11.) ஆதன்; 80ப/. 

ஆத்துமம் விட்டிறக்கு நாசர் (கற்றா: குற 
குடர் வரக். 6), 

த.வ. ஆதன், உயிரன். 

[5/௩ சான2 க. அதிதுமம்/ 

ஆத்துமம்” ௪//பாரச), பெ.(1.) நூற்றெட்டு 
மறை முடிபுகளுள் ஒன்று; ॥௮௱6 ௦7 8ஈ 

பூழவா(580. 

[5ம் 247722 5 த. அ.திகுயாம்/ 

ஆத்துமராமன் 2/பர௮2, பெ.(॥.) 

தன்னிறைவுடையவன் (ஆத்ம திருப்தி 

யுடையவன்) (வேதாந்தசா. 108); ௦6 8/௦ 15 

5611-52151160. 

[5 சர்ரசா2772 2 க. அ.திருபாராபான்.] 

ஆத்துமலாபம் ௮//4/772-/20௮/7) பெ.(ஈ.) 

1. ஆன்மப்பேறு; 9௮4 ௦4 50பி. 2. சொந்த 

வருமானம் (ஆதாயம்); 850௮! 0218. 

3. தன்னையறிகை; 581-௨2/2210. 

த.வ. ஆதன்பேறு, உயிரன்பேறு. 

[54ம் சர்27-/20௪ 2 த. அதிதுமலாபாம்/ 

ஆத்துமவதம் அப ப77.2-/204/77, பெ.(ஈ.) 

தற்கொலை; 8ப1௦106. 

[5/7 ௪772-4017 2 த. ஆ.த்துமவதம்/ 

ஆத்துமவதிகாசனம் ௪//பரச-॥-சம்42 
௪7௮117, பெ.(1.) நல்லிருக்கை (நல்லாசனம்) 

என்னும் ஒகவிருக்கை (யோகாசனம்); 84/091௦ 

0௦5பா6. 

ஆத்துமாபகாரம் 

த.வ. நல்லோகம். 

ரீஒர்ர். 

ஆதிதுமவதிகாசனம்..] 

24772701/27.2-5௮72 25 த. 

ஆத்துமவிரக்கங்காட்டு-தல் ௮//4/772-0- 
ர்௮/2/-921/ப-, 5 செ.கு.வி. (4.1.) முழு 

மனதுடன் அன்புந் தயையுங் காட்டுதல் 
(இராட்.); 1௦ 5110 ர840பா ௨0 ௦ொ085810 
வர்ர 1 ௦0௦5 ஈவர். 

[தத்தம் - இரக்கம் - காட்டுதல். 

[5/4 சான 2 த. ஆத்துமன்.] 
ஆத்துமவிவேகம் ௮///7772-06:27௮/7) பெ.(.) 

தன்னையறிகை (ஆத்மஞானம்) (இராட்); 

5றர(ப! நாகா 

[5/ம் சர்772-/2/4௪ 2 த. ஆ.த்துமவிலேகம்.] 

ஆத்துமா" ௪, பெ. (1.) 1. ஆதன், 50பி. 
2. உயிரி; (நரா 00. 

த.வ. ஆதன், உயிரன்.. 

[57ம் 247722 த. அதிகமா. 

ஆத்துமா? ௪//பரக, பெ.(ஈ.) மூச்சுவிடுவதில் 
தடை ஏற்படும் நுரையீரல் தொடர்பான நோய்; 

௮. 

த.வ. ஈளைநோட். 

[5/ம் 25௦ப71௪ 2 ஆ்திமாத. ஆத்துமா. 

ஆத்துமாபகாரம் 21017720௮௮, பெ.(.) 

ஆதனின் இயல்பை வேறாக நினைக்கை; 

ஈ/5௨00ா௨௭௨ாவ 202௦பர் 1 ஈ௪ர்பாஊ ௦7 

சில்வா. 

[5/4 சர7௮7420௮7௮த. ஆ.த்துமாபகாரம்..] 
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ஆத்துமார்த்தம் சர்பாாஅரக, பெ.(॥.) மிக்க 
நட்பு, பழக்கம், பேச்சு முதலியவைக் குறித்து 

வருகையில் எந்த செய்தியையும் மனம்விட்டுப் 

பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நெருக்கம்; 

8655 014 றார்; [வொர்ர்ரா சொஷவர வா் 

506 ௦06 ௦ 5ஊள்்ரா0. 

த.வ. உயிரன்பு. 

[5/0 270௪ 2 த. அதிதுமாரத்தம்.] 

ஆத்துமானந்தம் ௪பாசா2ச), பெ.(.) 
1. தனக்குள் மகிழ்கை; 61௦100 11 ௦165]. 
2. தன்னறிவால் (தற்போதத்தால்) நிகழும் 
மகிழ்ச்சி; நூ 124 ௮1565 ௦ா ௦8 (ாகொ்0 
௦5]. 

த.வ. உள்ளுவப்பு. 

[5/6 277௮7-2-7270௪: த. அத்துமானந்தம்] 

ஆத்துமானுபவம் அ0சிறபம்சகா பெ.(॥.) 
தன்னைத்தான் உணர்கை (அஷ்டாதச. | 
அர்த்தபஞ்.); 5614 £2௮(22/1௦. 

த.வ. தன்னறிவு. 

[5/4 சள ப-ம்ி2பஸ-த.அத்துமாறைவம் ர] 

ஆத்துமிகம் ச்பாழசா, பெ. (ஈ.) 
ஆத்தியாத்துமிகம் பார்க்க: 66௦ 
௮11//2/7ப//77/477. 

[5/1. 2077/4௪ 2 த. அத்தூசிகம்] 

ஆத்துமபிகம் 1 படுகா, பெ.(॥.) ஆன்மீகம் 
பார்க்க; 566 2877௮/77. 

ஆத்துமீயம் ௮//பாரட௮), பெ.(ஈ.) 
தன்னுடையது; 11991 வரா ௦61005 1௦ 
05௦4, ௦065 68. 'ஆதிதுமா அத்துமிபங் 
களில் நசை யறவேணும் 

[501 ப 5” க. அத்துபியாம்.] 

ஆத்தை 205 பெ.(. ) விருப்பம், அன்பு; 160௮10, 
6809, 08586. அந்தர் பிள்ளைக்குப் படிப்பில் 
ஆதிதை மிகுதி! 

[5/1 2-509௬- ஆஸ்தை 2 த. ஆத்தை.] 

ஆதமகத்தி ௪௭௪-௪11 பெ, (.) ஆத்துமகத்தி 
பார்க்க; 566 2/7ப/772- 621 

[5/7 ௪077௮2 ௪ற22 க. ஆத்மகத்தி] 

ஆதங்கம்” 

அத்மாக்று 2772-2100 பெ.(. அக்றுவன்று 
பார்க்க; 896 274/772-2210 

ஆத்மசினேகிதன் 4772-3729 பெ. (ஈ.) 

ஆத்துமசினேகிதன் பார்க்க; 566 2ப/77௪- 

572/௪ 

ஆத்மசுத்தி 2477௪-2ப/9 பெ.(1.) ஆத்துமசுத்தி 

பார்க்க; 886 2//ப/772-2ப0 

ஆத்மசெளசம் ௪41௪-2௪2௮, பெ. (ஈ.)- 

ஆத்துமசெளசம் பார்க்க; 866 2//ப/77௮- 

520/542/77. 

ஆத்மஞானம் சரரச-ரசாகா, பெ. (ஈ.) 
ஆத்துமஞானம் பார்க்க; 866 4///77௮- 
7727772777. 

ஆத்மதரிசனம் 2ர772-2௮72௪7௮7, பெ. (ஈ.) 
ஆத்துமதரிசனம் பார்க்க; 566 2//ப7- 
04/75/7477, 

ஆத்மநிவேதனம் 277௮-22௮7, பெ.(ா.) 
ஆத்துமநிவேதனம் பார்க்க; 59௦ 2///77௪- 
7742021௮77. 

ஆதகம் 2௪9௪7௮/, பெ.(ஈ.) 1. அன்பு; (பொஃ55, 
81760140ஈ. 2. ஆசை; 1036, 065/6. 3. இஞ்சி; 
909 (சா.அக.). 

ஆதங்கம்! ௪௦௪/77௮7 பெ.(ஈ.) 1. நோய்; 
0156886, 5101௦55. 2. அச்சம்; 7௦21. “இப்பா 
ரா£த.ங்க மாற (பாரத. அருச்.திரத், 272)” 

[5/7 2-2 த. ஆதங்கம்] 

ஆதங்கம்” 2௦௪9௮, பெ.(ஈ.) இவ்வாறு 
நிகழ்த்திருக்க வேண்டாம் அல்லது நிகழ 
வேண்டும் என்ற கவலை, மனக்குறை; 1௨௦10 
௦4 ஈ60764 ௦ 7619 ௦7 எுப்ஷு.... ஜிப்ப 
சடுத்துப் போயும் நண்பரைக் காண 
முடியவில்லையே ஏன்ற ஆதங்கம் அவருக்கு; 
அதனால்தான் வருத்தமாயிருக்கிறார். 

த.வ. மனத்தாங்கல். 

ஆதங்கம்” 22௮77௭, பெ.(ஈ.) 1. துன்பம்; ராசி. 
2. முரசினோசை: 50பா0் ௦4 பா. 

[5/2 சர்ச த. ஆகுங்கம்] 
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ஆதஞ்சனம் 2௦௮27௮/7, பெ.(1.) நீறாக்கியது; 
௮ வார்ன் 16 ௦௦௦0 ௦ா 1௨000௦௨01௦ 880 

(சா.அக.). 

ஆததாயிகள் 22௪2௮19௪௪2 பெ. (ஈ.) 

கொடியோர் (குறள்,550,உரை.); 

0950681௨0065; 1௦80147165, 9018500815, 

ராபா, 86 ஈவேரா ௦௨5 6௦ பாலகா 

1௦ 1816 ௨௦25 |116. 

த.வ. வன்கணாளர். 

[5ம் ௮௪1௬ 2: த, அதுதாயிகசர்.] 

ஆதபசுரம் 2௦20௪2ப௮), பெ.(॥.) கோடைக் 

காலங்களில் காலைப் பொழுதில் ஓயாமல் வழி 

நடத்தவினால் பித்தம் கோளாறடைந் 

துண்டாகும் காய்ச்சல்; ௮ 61110ப5 12/2 ௮0 

11௦0 1௨ (ச7லா060 0௭ 0ப6 1௦ ௦௦48 

0005பாஉ 10 1௨ பா நூ வுல ர 141 

௱ளார5 ௦4 (௦ 5பராறள 56850 (சா.அக.). 

த.வ. பித்தக்காய்ச்சல். 

ஆதபத்திரம் 2222௪14747, பெ.(ஈ.) 1. குடை; 

பராடாவ!௮, 85 8 0௦162011௦0 30847௨ 116 5பா. 

2. வெண்குடை (சூடா.); 'ஐர/(6 பாாமாலிக, 86 

௮ ஊடி ௦1/6 வுடு. 

[5/% ச்சர் 2 த. அதபுத்திரம்] 

ஆதபத்தைலம் 22௪௦௮//௮/௮/) -பெ.(ஈ.) 

வெயிலில் வைத்து எடுத்த நெய்மம்; ௦4 ௦01476 

169 (சர்ம டரா 00௦560 1௦ 

6 பா 1௦ 8006 0ஆூ£ (சா.அக.). 

த.வ. வெயில் சூட்டுநெய்மம். 

ஆதபநீயம் ௪2௪மனாந்க?, பெ.(ர.) ஒரு வகை 

நெல்; 9 100 ௦1 0200 (சா.அக.). 

ஆதபம்" 2220௮), பெ.(ஈ.) 1. வெயில்; 5பா56, 

பாபர். 2. ஒளி; பகரா. “இரு்ினடையா 

குப் சாறையையோல “(சூரனா. 53). 

த.வ. உருமம். 

[91. 2-/20௪ 2 த. ஆதபம்.] 

ஆதபம்” ௪௦௪௫௮7, பெ.(.) மூலப்பகுதிகளுள் 

(பிரகிருதிகளுள்) ஒன்று (மேருமந். 165); ௮ 

இர வள்பர். 

[$81. 20௪ 2 த. ஆதபம்] 

ஆதமம் 

ஆதபயோகம் 4/222-/094/7) பெ.(ஈ.) 
வெயிலின் கடுமையைத் தாங்கும் ஓகநிலை 
(மேருமந். 619. உரை); ௮ 46010 ௦௦014௦ ॥ 

வார்ன் ரரஒ ரம 15 841/6 1௦ காரர் உலாம் 16 

பாரா 22 ௦4 6 5பா. 

த.வ. சுடுவெயில் தவம். 

[$/% 2/20௮:)/29௪ 2 த. ஆதபயோகம்,] 

ஆதபன் ௪௦௮) பெ.(1.) கதிரவன்; 5பா, 95 

11௨ 50பா௦௨ ௦1 ௨௦1. “அதபணிடத்தன் 

றருந்தொழில் புரிய நீதிமில்லை (ஞானா. 577. 

[$!4. 2-2022 த. ஆதபன்.] 

ஆதம் 222), பெ.(ஈ.) 1. கூந்தற் பனை; 8 1480 

௦10 வி௱ 1126, 80 ௦௮/60 1100 (15 ஈபாாஊ௦ப6 

1௦9, 8 14 50801/065. 4௮000 166. 

0.851810 5800 1166 - ௨01௪ பா2715. 

2. உயிர்: |176. 3. சந்தன மரம்; 8௮௭0௮14௦௦0 

6௦ - $சாரகாயா ௮மயா (சா.அக.). 

ஆதம்பரம் சமம்], பெ.(.) மாதேவி; ௨ 

112௦ ரி52-6௮௨-1/௨770/1/2 ரோ 2௦ (சா.௮௧க.). 

ஆதம்பேதி 222772207 பெ.(ஈ.) செருப்பு 

நெருஞ்சில்; 89 (11௦ 20 20 100௮15) 

ரவ 1யி9௦-/770/907272 ௦111220017 

(சா.அக.). 

ஆதமதந்தம் 22௧77212702/77  பெ.(॥.) 

1. சிலந்திக்கட்டி; ஜ௱016, 8 5ராவ। 6௦1. 

2. நஞ்சுக்கட்டி; 2050855, ப1௦67, ௨௨௮! ௦௦॥ 

(சா.அக.). 

தமம் 222/772/77, பெ.(.) அரத்தை; 9௮/89௮! 

- ,4/007/௪ 9௮/௮70௮/(சா.அக.). 



ஆதமாணிகப்பொருள் 

ஆதமாணிகப்பொருள் 22௪/77௮/77/92-,2-207ப/ 

பெ.(॥.) கடனாகக் கொடுக்கும் பொருள் 

(சுக்கிரநீதி, 97); ௦ 121 15 [வார். 

[ஈம் ச்சா 2 த. அதமாணிகம்] 

ஆதாச 2௦22௪, பெ.அ.(80]) மிகச் சிறந்த; 
எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்லக் கூடிய; 
5௭0 1064; 967604; ௩௦0௮1. ஆதாச 
நணபாகளா. 

ஆதரணை 2௦௪2௮ பெ.(ஈ.) ஆதரவு; 80௮114, 
5ப00011, ௨10. “கைகுரக்கி அதரை 
செய்யும் “(கந்தபு கீர் 2772). 

[5/1. 222/2722 த. அஆகுரைர./ 

ஆதராதிசயம் 22௪2௦722௮7, பெ.(ஈ.) 
பேரன்பு; 9691 160810, உக 0651௨. 

[5/. 4-0௮/௪7௪1-9௮/௪ 2 ௧. அதராதிசயம்,] 

ஆதரிசம்' ௪/௯72௪௱, பெ.(ஈ.) 1. நூலுக்கு 
வழங்கப்படும் உரை: மோரு, 2. மூல 
ஏடு; வ ராவாப5ராறர். 

[5/6 2௮75௪5 த. அதரிசம்.] 
ஆதரிசம்” ௪௦௯72௪, பெ.(ஈ.) கண்ணாடி; 

ஈரா. 

[5/0 2-0௮2௪2 த. ஆதரீசம்.] 

ஆதரிசனம் 22௪7227௭௱, பெ.(.) ஆதரிசம்” 
பார்க்க; 866 2227/2௮7, 

[574. 2-0௮78௮7௪ 2 த. ஆகுரிசனம்,] 

ஆதவத்தைலம் சச௪ச-/னா, பெ.(ஈ.) 
கதிரவன் சூடு படும் படி புட மிட்ட நெய்மம்; 9 
€0102180 ௦1 றா வா60 டு 60008/10 14 1௦ 
6 8பா'5 £ஷ (சா.அ௧.. 

த.வ. வெயில் சூட்டுநெய். 

ஆதவம் 22௪௦௮, பெ.(.) 1 வெயில்; 5பா8*6. 
2. ஒளி (பிங்.); (8. 

[5/4. 2-/20௪23 த. ஆதம்] 

ஆதவன் ௪௦௪௮), பெ.(ஈ.) கதிரவன்: $பா. 

[5/4 2-20௪2 ௧. ஆதவன்.] 

ஆதனம்' 220204/7), பெ.(.)1. யானைக் கழுத்து 
(நாநார்த்த.)3; ஈ8ற௨ 67 41% ஒ1ஊ௮ா. 

ழ ஆதிவெள்ளைச்சிந்தாரம் 

ஆதினம் 
2. இருக்கை, பீடம் (நாநார்த்த.); 8651. 3. சீலை 
(வின்.); ௦144. 4. தரை; 9௦பா0. 5. குண்டி 

(பிருட்டம்); 6பர்1௦045. 

க.வ. இருக்கை. 

[5/0 25௮7௪ 5 த. ஆதனம்] 

ஆதனம்” 202774/77, பெ.(1.) ஓக இருக்கை 

(யோகாசனம்), (நாநார்த்த.); 46016 ற௦51பா௨. 
“தலையிளோ டாதனந்தட்ட (ஈடு, 35:3), 

ஆதனமூர்த்தி 2௬௪௪-7704] பெ.(ஈ.) 1 படிமம்; 
1806. 2. சிவகுறி (இலிங்கம்); ||ர0௮ ௦ 
௭ ௦74 5ங8ா (சா.அக.). 

[ஆதனம் * மூர்த்தி] 
[5/2 25௮7௪2 த. ஆதனம் - மூர்த்தி] 

ஆதாம் 22௭, பெ.(॥.) முதல் மாந்தன் 
(முதல்மனிதன்); ஈ816 ௦7 6 161௮. 

[/72ம். னா 2: த. அதாம்] 

ஆதானம்" ௪௦௪௮), பெ.(॥.) 1. குதிரையணி 
(நாநாரத்த); ௦802115605 ௦1 ௮ ௦756. 
2. பற்றுகை (மச்சபு. பிரமமு. 14); (21/79, 59/20. 

[5/0. 2௦௮7௪ 5 த. அதானம்] 

ஆதானம்” ௪௦௪? பெ. (॥.) வைக்கை (சேதுபு. 
அகத். 38); 0600511470, 018௦80 ப8ப. 1ஈ 
0௱௦௦பாேே 85 அக்கினியாதானம், 
காப்பாதானம். 

[5/5 -20௮7௮ 2 த. ஆதாம்] 

ஆதிதேசசு 2௦/௪52௪5ப, பெ.(ஈ.) மஞ்சட் 
பூவுடைய ஒரு நீர்க்கொடி; ௮ 66௦0 இலா! 
ர் 9010 ௦௦010 பா௨௦் ரில 908710 ஈ௦ 
06 8௮16 - ௦/2௭/5/5 /00620௮ (சா.அக.). 

ஆதிபன் 2௦5௪ பெ.(ஈ.) இறைவன்; |௦0. 
[5/6 ௮4௦௪ 5 த. ஆதிப். 

20%:/௦- 
்ன,  பெ.(ஈ.) வீரம்; ௦௦11௦51446 
5யட4௭16 (சா.அக.). 

ஆதினம் 208௮, பெ.(ஈ.) ஆதீனம் பார்க்க; 
566 207௮7, 



ஆதினகாத்தன் ட 

ஆதினகர்த்தன் 24/7௪-/அ௪ பெ.(ஈ.) 

நிலவுடைமையாளர் (௩.71.); நா௦ரார்€10, 

வாயிலாய். 

[5/0 20//72-/2712272 ௧. அ. தீனகர்த்தன்.] 

ஆதீனகர்த்தா 0௪-22, பெ.(ா.) 
ஆதீனத்தர் பார்க்க; 566 24472/147 

ஆதீனத்தர் ௪20௪௪7 பெ.(॥.) சிவமடத்தின் 
தலைவர் (இ.வ); 680 07௮ 5/௨ ஈபர். 

த.வ. தம்பிரான், தம்பிரான் அடிகள். 

[$/ம. ௪7/7௪/௮472 த. அதீனத்தா.] 

ஆதினம் சிரச, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு குருவால் 
தோற்றுவிக்கப்பட்டுச் சிவனியத்தைப் 

பரப்புவதற்குச் சிவத்துறவிகளால் நடைமுறைப் 

படுத்தப்படும் அமைப்பு; 8 ௦ா9வா/221௦ 
1௦பா060 நூ ௨ ரவ119/௦ப5 1௪௮௦௭ 10 (௦ 

மா௦059214௦ஈ ௦7 52௧ ௨௮0121 ஈவாக0௪0 
நு ரக 241104746௨ 0150101865, குன்றக்குச 

ஆதிகம் 2. ஆதீனத்தின் தலைவர்; 11280 ௦4 9 

52/௮ ஈயார். மதுரை ஆதீனம் சொற்பொழிவு 

நிகழ்திதுகிறாரா். 
த.வ. திருமடம், சிவமடம். 

[5/௩ ௪௦1/௪ 2: ௯. அ.தீளம்.] 

ஆதினவம் 447௪௦௮72, பெ.(ஈ.) 1. தீவினைப் 

பயன்கரிசு (பாவம்); 5॥£. 2. கொடுஞ் சாவு 

(துர்மரணம்); பராகர்பாவி! 02277. 3. துன்ப 

மடைகை; 8பர1ஊா0. 

[56% 221020௪ 2: ௬. அதிீணவமம்.] 

ஆதுயம் ௪௩௮77, பெ.(ஈ.) கள்; (௦0ஸ்/ (சா.அக.). 

ஆதுரசாலை 2202-2244  பெ.(ா.) 

ஆதுராச்சாலை பார்க்க: 56௨ 22//-8- 

௦௮/4 

ஆதுரம்! ௪28௭), பெ.(ஈ.) 1. அவா; 06568. 

2. நோய்; 0/562856. 

[5/௩ சமான த. ஆகும்] 

ஆதுரம்? சாக, பெ.(ஈ.) 

0 வ்சா௦6, பாப 12516. 

[5/7 ௪-௪ 2 த. ஆதரம்] 

பரபரப்பு; 

ஆதோரணயமலஞ்சரி 

ஆதுரர்ச்சாலை ௪/௮-௦-2௮௮1 பெ. (ஈ.) 
நோயாளிகளைக் கிடத்தும் இடம்; 8 01806 

6 176 510% ௮ம் 46 0/பா&0 ௮16 100020 

௨0 ஈபா560 - [1050114] (சா.அ௧க.). 

த.வ. மருத்துவமானை. 

[ஆதுரா் - சாலை] 

[5/7 2-7: ஐ. அதுரா்] 

ஆதுரன் 220௪ பெ.(ஈ.) நோயாளி; ௮ 519/ஸ் 

௮, 8 0௮ம் (சா.அ௮க.). 

[ஆதரம் 2 ஆதுரன்.] 
ஆதுலாசாலை /௨84-௦௮௮ பெ.(॥.) 

மெலிந்தோருக்கும், வறியோர்க்கும், ஏற் 

படுத்தப்பட்ட தங்குமிடம் ; 9௦௦ - 10ப56 1௦ 

04 10௦00 வா் அரசா 1௦ 16 015901/60, 

௦௦௦ ௮0146 06514/4ப16 (சா.அக.). 

த.வ. புகலிடச்சாலை. 

[ஆதுலன் -2 அதுல் - சாலை] 

ஆதுலன் 2௦/௪, பெ.(1.) 1. திறமையற்றவன்; 
01520101௨0 ௦௨50. 2. வறியவன்; 0௦௦ ஈலா. 

“அதுல் மூத்தாள் (ஆ சார, 10]. ப 

[5ம் ௪-2 2 த. அஆதுரா் 2 அதுவள்./ 

ஆதுனிகன் 2௮2 பெ...) இக் 

காலத்தவன் (பி.வி. 2, உரை.); 06150 ௦7 15 

௦ 65. 

[5ம் சப17ப/42 2 த... அ.துறிகசம்./ 

ஆதெரிசனம் ௦272௪ரச, பெ.(ஈ.) 

கண்ணாடி; ஈா!ரா௦ (சா.அக.). 

ஆதோரணமஞ்சரி 2240/2/72-/772/44/7 பெ.(1.) 

எதிர்த்த மதயானைகளை அழித்தும் 

அடக்கியும் போரிடும் வீரனது சிறப்பை 

வஞ்சிப்பாவால் தொடுத்துப் பாடும் 

சிற்றிலக்கியம் (தொன். வி. 283, உரை.); ௦௭ 

ற வணர றான்ச ஈர றாக/56 ௦4 8 ங்காா0ா ்௦ 

[25 படப் ௦ 01/20 ௦௨௭௨ ரா ௦16 ர7பா/0௦ப5 

ஷாலு ௦7 க ௦51/6 வராரு: 

த.வ. மறவஞ்சி. 

[5/௩ 2-0177/21/44/77௮/272 த. ௮ தோரண 

பஞர்.277/ 



ஆதோரணன் 

ஆதோரணன் 22/4௪ பெ. (ஈ.) யானைப் 
பாகன் (திவா.); 60810, ஈண்௦ம். 

[5/4 ச-/2௪ 2: த. அதோரணன்.] 

ஆப்தன் 20/8, பெ.(ஈ.) 1. நண்பன்; ரீர்6ஈம். 
2. நம்பிக்கைக்குரியவன் (தாயு. எங்கு.1); 

ப ்ரு 0650 ௦06 /௦561/005 81௦ 
0ஏ1161/2016. 

[5/0 2-0122 த. ஆப்தன்..] 

ஆப்திகம் ௪௦09௮/7,பெ.(.) முதல் நினைவேந்தல் 
(தலைத்திவசம்); சோர 0 16 115 

மாரு ௦7 3௨06062560 றன50. 

[510். 2-ம07422 த. அப்திகம்] 

ஆப்பகூரா 00௮(ம௧ பெ.(ஈ.) நீர்க் குடிக்கும் 
ஏனங்களுள் ஒருவகை; 3 12௦5 ௩௨65] 10 
ரரி ர௦ொ. 

[0 - 20/70/22 த. அ.ப்பகூரா.] 

ஆப்பியந்தரம் ௨727௮ பெ.(ஈ.) 
உள்ளானது; (24 சர்ர் 15 ளா, ளர்க, 

பாகிய மாப்பியந்தரமிமன 
கிரண்டாகும்” (கக. ரன். 52) 

[54ம் சம் 2 த. ஆ.ப1புந்தரம்] 

ஆப்பியாயனம் 22/௪௮, பெ.(॥.) 
பொந்திகை (திருப்தி); 59115120110, 
ோர்சார் ளார். 

த.வ. தணிவு. 

(5/7. அதள 2 ௧. ஆ்ி்பொயனம்] 

ஆப்புலுதம் 2௦0ய//42௱) பெ.(ஈ.) குதிரையின் 
நடைவகை (கதிவகை) (சுக்கிர நீதி, 72); 8 
0௮06 014 01565. 

376 ஆபத்து 

[57 20///9 2 த. அப்புலுதும்] 

ஆபகை 20204) பெ.(1.) கங்கை யாறு (வின்.); 

[116 ோ0௦5. 

[5/ம. 20௪922 த. ஆபகை.] 

ஆபச்சகாயன் 20௪௦௦௪7௮௪௪) பெ.(ஈ.) 

துன்பத்தில் உதவுவோன்; 11120 11 ௦65 

1255. அபச்சகாயனை யகநீதழீ.இக் 

களிப்பாம் (தணிகைப், கடவள்வா. 3. 

த.வ. உறுதுணைவன். 

[5701. 42-0௮ 2 த. அ.பச்சகரயன்] 

ஆபத்சன்னியாசம் ௪1-22ரறற்22௮), 
பெ.(.) இறக்குங் காலத்தில் (மரிக்குங்கால்) 

பெறுந் துறவு (வின்); 181/0 10௦ 8501௦18 

கன 2 06 றம் ௦7 62ம். 

த.வ. வாழ்விறுதித் துறவு. 

[581 40௪/7 2௮1ை:25௮:த.அ.பத்சன்ணியா௫ம்] 

ஆபத்தம்பம் ௪௦௪/270௮, பெ.(£.) ஆரியச் 
சார்புடைய பதினெட்டு அற (தரும) நூல்களுள் 
ஒன்று (பிங்); 8 ௦186 ௦ பிரப 18 

5851, 85௦10௨0 1௦ ,&ற சர்வா, ௦06 ௦7 
ஒள /2:17772-7ம/ 

[5/1 202-5/4/770- 5 ஐ. அபுத்தம்பம்,] 

ஆபத்தனம் ௪௦௪27௮, பெ. (ஈ.) எய்ப்பினில் 
வைப்பு; 463114 (601 ர 65௦/6 1௦ எங 

8 எவரு. 

[57/4. 24-0௭ 0 வாச: த. ஆபத்தும்] 

ஆபத்து ௮௦௪/0) பெ.(ஈ.) 1. இழப்பு அல்லது தீங்கு 
ஏற்படும் நிலை; கேடு; 081068: ஈவா. 
ஆபத்துக் கரலத்தில் உதிய நண்பா: 
ஆபத்தான வள வுகளில் வணண்டிுநிசர் 
வேகத்தைக் குறைக்க பேண்டும் - 
2. தொல்லைகளுக்குக் காரணம்: 50ப106 ௦14 
1௦படி6 ௮௭0 1100108/0௨. பகலில் தாயை 
'அ/விழ்த்துவிட்டது ஆபத்தாகர் போய்விட்ட த. 
3. ஏதம் (விபத்து); 0151255, ௮9௮. 

த.வ. ஏதம், ஊறு. 

[5/1. 2- 0௭05: த. ஆபுத்தபி 



ஆபத்துஉதவி 

ஆபத்துஉதவி 2௦௪//-ப9௪ பெ.(ஈ.) 

மெய்க்காப்பாளர்; 6௦0 பா. 

த.வ. மெய்க்காவலர். 

[ஆபத்து * உதி] 

ஆபத்துசம்பத்து 20௪///-2௮770௮/4/ பெ.(॥.) 
வாழ்வுதாழ்வு; ௮06௫ 810 0ா௦5061ந, ௪௨௮ 

20150௦. 

[5/4 2-,00775477-0202:த. அ.பத்துசம்புத்தப] 

ஆபத்துரட்சகன் 20௪//ப-/210௮0720) பெ.(॥.) 

துன்பத்தில் துணை நிற்பவன், இடர் நீக்குபவன்; 

2 ராஷ் வற ௮1௪ 165 014 804௨51]. 

த.வ. இடர்தாங்கி, ஏதக்காவலன். 

[ஆபத்து - ரட்சகன். 

ஆபத்பாந்தவன் ௮9௪ட்,௦௮722௪2, பெ.(॥.) 

ஆபத்ரட்சகன் பார்க்க; 'ஆபத்துரட்சகன் 

2௦௪//ப. 2௦௪220, பெ.(॥.) துன்பத்தி ல் 

துணைநிற்பவன்; 566 22௪0/௮/2௮122. 

ஆபதம் ௦௪௦2௮௭, பெ.(॥.) இடர்; 01511655, 

௦அலாடு. .. “சந்திராபதமும் தினகரா 

புதமும் “(பாரத. இந்திர: 74. 
த.வ. இடாப்பாடு. 

[5/4 ௪- 0௪32 த. ஆபுத்து 2ஆபுதம்] 

ஆபரணச்செப்பு 22௦௮/272-2-28020 பெ. (ஈ.) 

அணிகலப்பெட்டி; /614/61-095166(. 

[51. 2-௦/௮௪2272200ப2:த.ஆபரணச் 

செப்பு] 

ஆபாசம் 

ஆபரணம்" ௧௦௮௪2), பெ. (॥.) தங்கம், 
வெள்ளியாலான அணிகலன், நகை; ௱௦௨1]/ 
0010 ௦ 84/2 ளார். ௧டஆள் திருமேனி 

கட்கு ஆபர் பூட்டுவா' 

[5/1 ௪-2//௮௮௪2 த. ஆபரணம்] 

ஆபரணம்” 2௦௮௪௪, பெ.(ஈ.) ஒப்பனை 
(அலங்காரம்) (நாநார்த்த.); 960௦012140. 

த.வ. அணிசெயல். 

[5/0 ௪/7/௮௮1௪ 2 க. அ பரம்] 

ஆபற்சன்னியாசம் 92--5௪ரறற25௮), 

பெ.(ஈ.) இறப்புக்கு (மரணத்துக்கு) அஞ்சி 
பெறும் துறவு; 181/0 (06 ௦087 ௦74 

5௪2௪௮ பா இறறாஊ்8ா010 

02917. “அ.பற்சன்ணிபாசந் தீது “(ைராச். த... 

257, 

த.வ. சாவஞ்சு துறவு. 

[50. 2-0௪072சறரழ்/222175 த. ஆ பறி 

சன்றியாசம்.] 

ஆபன் ௪2௪ பெ.(ஈ.) எண் வகை சிறு 

தெய்வங்களுள் (அட்டவசுக்களுள்) ஒருவன் 

(கூர்மபு. அந்தகா. 9); ஈ௮௱6€ ௦13 /95ப, 01௦ 

௦7 ௮572-0/25ப/442 

[5/ம. 20௪2 ஐ. ஆப். 

ஆபாசப்படம் 25252-௦-௦222/7 பெ.(॥.) 

அருவருக்கத்தக்க கீழ்த்தரமான 

காட்சிகளைக் கொண்ட திரைப்படம்; ௪ 14 

௦1 005௦௨௭௦ 8௦1015. 

த.வ. கீழ்த்தரவுப்படம். 

[5/5 2-௪. படம்] 

போலி; 
ஆபாசம் ௪௪௪2௮7 பெ.(ஈ.) 71. 

“ஏட்டு 
5ஊ௱ட்18ா௦6 04 12250, 18403. 

பிரமா பாசங்ககர் ்“ பணிமே. 27 - 523. 

2. படிவுரு (பிரதி பிம்பம்); [6ஊரி16௦11௦. 

3. தூய்மை யின்மை; 11191 வார்ன் 15 ரியப்டு. 

“துபாசக் கொட்டிய ் பட்டினத். திருப்பா. 

திருவேகம். 2754 4. கீழ்த்தரமான முறையில் 

பாலுணர்வைத் தூண்டி விடக்கூடியது; 

0௦௦0180137 5912010௦081655; 'எய்ரொ655. 

திரைப் படங்களில் ஆபாசம் மிகுந்தும்
 டது. 



ஆபாசவிசுவாசம் 

5. தரக்குறைவு; கீழ்த்தரம்; ௦௦508/0: 
1எ/0855. பொதுக் கூட்டங்களில் 
ஆபாசமாகப் பேசக்கூடாது? 6. அருவருப்பான 
கழிவுப்பொருள்; ஈசரப56, ரி46. நாம் 
ஆபாசத்தில் கிடந்து புரண்டு எழுந்தது: 
7. முறைகேடு; !ரா60பவாரடு. 8. இகழ்ச்சி; 
வெப௱ர. 

த.வ. கீழ்த்தரவு. 

[5*1. 2-2/725௪ 5 த. ஆபாசம்] 

ஆபாசவிசுவாசம் 22252-0/5ப1:48௮7, 
பெ.(ஈ.) நம்பிக்கை ஏய்ப்பு, நம்பிக்கை 
இரண்டகம் (வின்.) (விசுவாசகாதகம்): 
101160 1௮/1. 

த.வ. கீழ்த்தரவுக்குணம். 

[5/0 2-0௮.82-0/2 25௪5. அபாசவிசுவாசும்] 
ஆபாத ௪4 பெ. (ஈ.) போர் வீரர்கட்குத் 

தேவைப்படும் போர்க்கருவிகளைத் திரட்ட 
(சேகரிக்க)க் கூடிய பேரூர் (௩.1. 1ருஙற்ளக 
ஈரிர்ர்கரு 5பற]165 26 வலி 

த.வ. படைக்கலப்பேரூர். 

(௭5. 20222 த. ஆபாத்,] 
ஆபாத்கிராமம் அச்சாக பெ.(ஈ.) 

முடிவளமுடைய ஊர்; ரி௦பாரகர1௦ எரி1206 
வர்ா9 ல6ா6//6 பவ லாம் ௮ (௮106 
0௦021௦. 

த.வ. நல்லூர்... 

(0. 202245/ம ராகா த. ஆபாத்கிராமம்,] 
ஆபாதகேசம் 2-௦:202-/25௪ பெ.(ஈ.) 

ஆபாதமத்தகம் (வின்.) பார்க்க; 566 2௦229- 
/7721120.2/77, 

[57ம் 2-02027628௯ 5. ஆபாதகேசம்] 
ஆபாதம்" ௪௦௪௭௪, பெ.(ஈ.) 1. நிகழ்காலம்: 

உளார் 6. 2. விழுகை: 1௮1/9. 
[5/7 2-௦2௦ த. ஆபாதம்,] 

ஆபாதம்? _ ௮020௭). கு.வி.எ.(௮04.) 
ஆபாதமத்தகம் பார்க்க: 565 7020௪. 
/7721120.4/77. 

[5/ம் 2௪-௦5 5. ஆபாதம்] 

ஆபிசு 

ஆபாதமத்தகம் 2-0:2௦2-172//22477, கு.வி.எ. 
(௮04.) உள்ளங்கால் முதல் உச்சந்தலைவரை 
(வின்); 1011 10011௦ 11680. 

[5/6 2-,0202-7௪57௮7-த. அ.பாதபத்தகம்] 

ஆபாதமத்தம் ௪,220௪-/71417277, கு.வி.எ.(௮01) 
ஆபாதமத்தகம் (வின்.) பார்க்க: 666 ௪- 
,2402-/77211204/77, 

[574. 20202-/7725/4/77 2 த. ஆ.பாதுகுதம்/ 

ஆபாதன் ௦௪௦ பெ.(.) தீயன், 
பொல்லாதவன்; 1௱ற0பா6 ஐ6ா5௦, 10:20 
வா. “ஆபாத னேனு நாளு நினைவது 
(திரும், 3.25), 

த.வ. கொடியவன். 

[5/4 -ம/7222 2 த. ஆ.பாதனன்..] 

ஆபாலகோபாலம் 2௦௮2-7022 பெ.(ஈ.) 
எல்லோரும் (சி.சி. பாயி. சத்திவண. சிவாக்.); 
9॥, போர சொர்ளாள வார் ௦௦0௨ 

[574. 2-,0/2-70-22/௯த. ஆ பால கோபரலம்,] 

ஆபிசாத்யம் 0/220்2/77 பெ.(ஈ.) 
உயர்குடிப்பிறப்பு (ஈடு, 4. 2 : 5.): ஈ௦41௨ பாம், 
ஈட் 

[541 சம் ப/௪௪ 2 த. ஆபிசாதியம்] 

ஆபிசாரம் 2௦/5௮, பெ.(ஈ.) பிறருக்குத் 
தீங்கையுண்டாக்க வேண்டி மந்திரம் செய்கை: 
௦1801கார். “தெள்னானை யா.மிசாரஞ் 
செய்துயிர் செகுத்தால் ” (தி/௬ ௨1/-௪.. 
பாராசை 01, 70). 

த.வ. செய்வினை மந்திரம். 

[5/% ௪ம்்ட்ப225 க. அபிசாரம் 5 ஆ.பீசாரம்.] 
ஆபிமுக்கியம் க௦பஞ்சை, பெ.(ஈ.) உடன் 

பாடாயிருக்கை, நன்மை செய்வதாய் 
இருக்கை; (6 51௮16 ௦7 0 13/௦ பா௮051௦. 

[5/4 சகடம் 5. ஆபிழகிகியம்] 
ஆபிசு 40/5ப பெ.(ஈ.) அலுவலகம்; ௦11106, 01௮0௨ 

07 8/0, 0ப51 655 

த.வ. அலுவலகம், அதியம். 

(2. 07/06 2 ௧. ஆ.ம்க.] 



ஆபீசுநாடா 

ஆபீசுநாடா 40/2ப-அ/க பெ.(1.) சிறுநாடா; 
ரா 1806. 

/2. ௦7/0௪ * 0. 7௮22 ௬. அ.பசுநாடா.] 

ஆபீரம் ௮௦௮/7, பெ.(ஈ.) ஆயர்தெரு (சூடா.); 

51121 ௦14 ஈறு. 

[5/0 2-28௪ 2 த. ஆபரம்] 

ஆபீரவல்லி 2௦/௪-௦௮7 பெ.(ஈ.) இடைச்சேரி 
(பிங்.); ரி ௦4 ஈகோ. 

த.வ. ஆய்ப்பாடி. 

[5/௩ ச-ம்்ச0௮ 2 த. அ பீரவங்லி] 

ஆபீலம் 2௦/௪7) பெ.(ஈ.) 1. துன்பம்; 01517௪55. 

2. அச்சம்; 1227. 

[5/0 24/௪ 2 த. ஆபீலம்/] 

ஆபீனம் ௮௦௮), பெ.(ஈ.) முலைமடி (சூடா.); 

ப00௪. 

[5 ௪2 த. ஆ.பீளாம்] 

ஆபூபிகன் ௦0/71 பெ.(ஈ.) 

1. அப்பஞ்சுடுவோன்; ௦16 4/௦ றா60கா85 

0௪1095. 2. அப்பம் விற்போன்; ௦6 161௦ 5615 

09125, 

த.வ. அப்பவணிகன். 

[54ம் அம்ச 2 த. அழபூ.ிகள்.] 

ஆபோக்கிலிமம் 02444447௮7) பெ.(.) 

பிறப்போரைக்கு (இலக்கினத்திற்கு) மூன்று, 

ஆறு, ஒன்பது, பன்னிரண்டாம் இடங்கள் 

(குமாரசு. இராசி. 2.); 1௦ 30, 61, 97 ௮0 

12 5௦05௦5 110 124 5 மர் வர்ர 

௮6 ௦௦5/0/8760 8ப50/010ப5. 

[5. ௦௦/177௪ 5 த. ஆபோக்கிலிபம்/ 

ஆபோகம்!' 027௮, பெ.(ஈ.) பண் 

உறுப்புகளுள் ஒன்று (சிலப். 3 : 150, உரை.); 006 

௦1௦ பா ராக ௦4 உ ௱ப5/0வ! 01௨0௦6. 

[51. 4-ம/727௮ 2 த. ஆபோகம்/ 

ஆபோகம்” 2227௮ பெ.(ஈ.) 1. முயற்சி; ஏரார். 

2. நிறைவு; 7ப।!ஈ255. 3. வருணன குடை) 

பரக ப௱மாவ]௪. 

ஆமசன்னி 

[57ம் 2-/7272 5 த. அ போகம்] 

ஆபோசனம் 2228௪௭௮7, பெ.(.) உணவு 

உட்கொள்ளும் முன்னும் பின்னும் மந்திர 

முறைப்படி நீர் அருந்துகை; 8]றறரா£0 8 [6 

1 கா் ௮00௦0௮1௦25 ௦௦1 24 மக 

ளோ! ௮10 6 00056 07 8௦௮. 

[$/ம். 20202௮7௪ 2 த. அபோசனம் 

ஆம்தனி ௮71220/ பெ.(.) வருவாய்; 11௦௦16, 

(லாப, [வஊா16, நா௦ரி16, ஜா௦0௨605. 

/(/. 4/772072: த. ஆ.ம்தணி] 

ஆம்பரியம் க௱சகற௪௱, பெ.(ஈ.) மின்சாரம் 

(பாண்டி); 619௦14௦010. 

/47: அரம் 2 த. அம்பா 2 அம்பரிமாம்] 

ஆம்லட்டு' 2/1 பெ.(ஈ.) முட்டையப்பம்; 

0௮6116. 

த.வ. முட்டைத்தோசை, முட்டை அடை. 

/£. ௮1772// 01 ௦772/2//௪ 2 த... ஆ.ம்பட்டு] 

ஆம்லட்டு” ௬7/௪/ய) பெ.(1.) ஒருவகை இனிப்பு 

மாம்பழம்; எவார்ணு ௦4 566௨ ராவா. 

/. கர் 2 க. அப.ம்ட்டு.] 

ஆமகணம் கரச-்காகா), பெ. (ஈ.) 

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும், கோழையும் 

அரத்தமும் கலந்து வெளியாகும் கழிச்சல் 

நோய் (சீதவழும்பு நோய்); 1॥ 7௧119 

5 (ஒரு. 

த.வ. வழும்புக்கழிச்சல். 

58ம் ௮7122 ஐ. ஆம * கனராம்/ 

ஆமசன்னி ௮1௪-227 பெ.(.) உணவு 

செரியாமைக் கோளாறால் ஏற்படும் 

இசிவுநோய் (சன்னி) (வின்.); ௦0௦௩151005 

௦ொரிளொனா 020560 ட்ட 0254௦. 

த.வ. செரியா இசிவு. 

[5 க௱சஈ௧௮:// 2 ௧. அ.பணி] 



ஆமசிராத்தம் 

ஆமசிராத்தம் க௱௪-5ர22,  பெ.(ஈ.) 
சமைக்காத, வேகவைக்காத பொருள்களைக் 
கொண்டு (பாகம் பண்ணாத சாமக்கிரிகளைக் 
கொண்டு) இறந்தவர்களுக்குச் செய்யும் 
சடங்கு (சிராத்தம்) (சேதுபு. சேதுபல. 98): 
௮/20201/7௫ 1ஈ ஈர்1௦ பர௦௦௦160 811015 ௦7 
1௦௦9 8௭6 01721௨0 1௦ 2277௮7 

த.வ. பச்சுணாச்சடங்கு. 

[5/0 ௮772-2720017௪ 2 க. ஆ.மசிராத்தம்.] 

ஆமசுரம் 7/772-2ப2/77, பெ. (ஈ.) 
குழந்தைகளுக்குச் செரியாமை நோயால் 
(அச்ரணத்தால்) வரும் காய்ச்சல் (வின்.); ௮ 
19/9 | பிரா ௦2 ப560 பரு 1001025110. 

த.வ. செரியாக்காய்ச்சல். 

[54ம் ௮7720௪ 2 த. ஆமசுரம்.] 

ஆமசூலை ௮7௪-502) பெ.(॥.) உணவு 
செரியாமையால் வரும் வயிற்றுவலி (மூ.அ.); 
016 வாக காள ர் 1019௨514௦0. 

த.வ. செரியாச்சூலை. 

[ஆ ச-ஞூலை,] 

[5/6 ௧௪ 2 த. ஆ.2.] 

ஆமத் சர பெ.(॥.) வருமானம் (இ.வ.): 
1௦௦6, ரவலாப௨. 

[0. னாாச02 த. ஆ.மத்.] 

ஆமநாயம் 424௮77 பெ.(ஈ.) 1 தோன்றியம் 
(ஆகமம்); 169௮௮5. 2. தொன்றுதொட்டு 
வரும் வழக்கம் (சம்பிரதாயம்); 5௮0௭௦0 
௮011௦. 3. குலம்: 021. 

[51. குுஐ௪ 2 க. ஆமாமாம்] 

ஆமவாகுரோகம் 23/772-0222-707/77, பெ.(ஈ.) 
ஊதைநோய் வகை: 116பா௮க௱, 85 080560 
டூ 1101051௦. 

ரர். /1727 202 17075 * த. அ.மவாத 
ரோகபம்.] 

ஆமாசயம் சராசர, பெ.(1.) உடலின் 
உட்புறம் உள்ள ஐந்து பைகளில் ஒன்றான 
இரைப்பை: 510ஈ1௮௦1 ௦16 ௦4 ௦௪௮௪௭௮) ௮7. 

் ஆமிசம்டாப்பு 

ஆமுசமிகம் 

[5/5 ௪ * 2-2௮/2 த. அ.மாசமம்] 

ஐந்து பைகள்: 1. இரைப்பை. 2. நெஞ்சப்பை. 

3. கருப்பை 4. சிறுநீர்ப்பை. 5. மலப்பை. 

ஆமிசம் 27/2௮), பெ.(॥.) 1. கண்டுமுதல்; 

0ா௦0ப௦6 ௦7 180. 2. விளைச்சலின் மதிப்பு; 
650206 0116341௮10 ௦ ௮/ப6 ௦7 ௮ ஓய் 0 
01௦. 

[5/1. ௮772௪2 த. ஆமிசம்.] 

23/77/54/77- 180020,  பெ.(.) 
ஓராண்டின் விளைவுமதிப்பு; 9511 ஈ1௮16 ௦7 (7 
௦006 ௦7 3 01606 ௦ரீ /810 107 1௨ ௭௦1௦ 
4/௮. 

த.வ. கண்டுமுதல். 

[541. ௮775௪4 7: சம்ப த. ஆமிசம்டா:்ப/(] 

ஆமிடம் சா, பெ.(ஈ.) உணவு: 1௦௦0. 
சானக்காமிடமாப் ௨ருவாய்கொல்” (கம்பரா; 
கடறாஃ; 57: 

/[544. 4775௪ 2 ஐ. அ.மிடம்] 

ஆமிலம் சார, பெ.(ஈ.) 4. புளிப்பு (பிங்.); 
5௦பா1655, 80101௫. 2. புளியமரம் (சூடா.) 
1௮0. 

[5/4 கா” த. அமிலம்] 
| ஆமிலிகை அர] பெ.(ஈ.) புளிப்பு (வின்.): 

௮010. 

[5/7 2/2 5 க. ஆ.மிவிகை.] 

ஆபிலை கர பெ.(ஈ.) புளியாரை (தைலவ. 
தைல. 109); 16௪ 1௦௦0 - ௨0]. 

[3/௩ 27/23 ௧. ஆ மிலை,] 

ஆமின் கர, பெ.(.) முறைமன்ற ஆணையை 
நிறைவேற்றும் அதிகாரி: 6, 8 படா 
௦111௦4. 

[பீ. ௮42 த. ஆமின்..] 

ஆமுசமிகம் 3777847747, பெ.(॥.) மறுமை 
பற்றியது; 121 கக 061245 1௦ 1௨ ௦ 
'//௦170. 

[5/7 சாமா க. அருரசாநிகபம்.] 



ஆமென் 

ஆமென் 277௪0) கு.வி.எ.(௮0.) கிறித்தவர்கள் 

கடவுள் வாழ்த்தின் இறுதியில் பயன்படுத்தும் 

சொல்: ூவாரிநு, 50 6 ர், ப௧௨௦ நூ சேர்க்க 

பபவிநு 241 112 0௦56 ௦14 நாஸா ௮0 ரா. 

[/70். ௮77472 ஐ. அ மொன். 

ஆமோதம் 277204/77, பெ.(1.) 1. மகிழ்ச்சி; 100, 

ஒிட35 பா. 2. மிக்க மணம் (திருப்பு. 54.) 

1௮9௮௦6, 017ப54/6 ஐளர்பாாக, 811000 511௫4. 

[5ம் 2-772022 க. அ மோதும்] 

ஆமோதனம் ௮77202௮/7), பெ.(.) தீர்மானக் 

கோரிக்கைக்கு உடன்படுகை; 5பழ0011, 95 9 

ஈன. 

[5/0 2-/7720427௪ 2: த. ஆ மோதசாம்.] 

ஆமோதி-த்தல் ௮7700, 4 செ.கு.வி. (3.॥.) 

1. ஒப்புக்கொள்ளுதல்; ஏற்றுக் கொள்ளுதல்; 
00௦6, 800௨௦ வார். ஒருமனதாக 

ஆ மோதித்தனார். 2. வழிமொழிதல்; 560000 8 

௦11௦, ர். குழுவின் தலைவர் 

கொண்டுவந்த தீர்மானத்தை ஒருவா் 

ஆமோதித்தார். 

த.வ. ஏற்பு. 

[5/% ௪௭௦222 த. ஆமோதி-.. 

ஆயசூரி ௯௪3047 பெ.(ஈ.) கடுகு (மூ.அ;); ப்ப 21 

ஈுப51௮ா0. 

[5ம் சப7 2 த. ஆயகுரி] 

ஆயனம்" ௯,௪7௮, பெ.(ஈ.) ஆண்டு (பிங்.); 

4/௮. 

[57.௮௪ 2: த. ஆயனம்.] 

ஆயனம்” ௯,௪7௮, பெ.(ஈ.) 1 கதிரவன், நிலவு 

போன்றவற்றின் ஒளிக்கதிர் (கிரணம்); [8): 

2. நெல் வகை; ௮ 1ம் ௦7 ற80ஞ். 

[5/4 ஆச 2: த. ஆயனம்] 

ஆயாமம்" ஆகா, பெ.(ஈ.) அடக்குகை 

[வாரா 106 மாஉ௨1். பிராணாயாமம். 

[5ம் அரச 2 த. ஆஃயாமம்.] 

381 
ஆயுட்டானம் 

ஆயாமம்” 277௮), பெ.(ஈ.) 1. நீளம்; 291. 
2. அகலம்; ௦68014. 

ஆயில் ஆ பெ.(.) எண்ணெய்; ௦4, 85 ௮ (19040 

பி 1௦ 116, ॥0ர். 

த.வ. நெய்மம். 

/£.௦// 2 த. ஆயில்] 

ஆயு ஆ, பெ. (ஈ.) 1. எண்வகைக் குற்றங்களுள் 

ஒன்றான வாழ்நாளை வரையறுப்பது (சூடா.); 

வாற மாள் ளெ 16 1201 ௦4 

உள்ள் 8 அச பகர் 800 1 106 10 

வார காள் கார்ன் ௦7 ஈ/5 (வரரா 25 

ஊட் ரா, உ ௦7 ௭க்புப்க7 

2. வாழ்நாள்; ॥[6 6. 

[5௪ ௮/ப/௪ 2 த. ஆயு] 

ஆயுகம் 4௮/7, பெ.(1.) ஆயுசு (திவா.) 

பார்க்க: 8566 40/5. 

ஆயுசயம் ௮:ப2௯/௪777, பெ.(.) ஆயுபார்க்க; 566 

22/04, 

[இல் அலு 2 த. ஆயுசயம்,] 

ஆயுசயவோமம் 4)//22/2-0-0/774/7) பெ.(1.) 

நீண்ட வாழ்நாள் வேண்டி ஆண்டுதோறும் 

சிறப்புநாட்களில் செய்யும் ஒமம்; 71௮ 

ளொளா௦ா வரா 6€0 ௦ ட்ர்ர்்்ஞு5 ௮0 ௦8 

௦1 ॥ா0௦ர்கார் 00028105 10 60 

1௦0 (16. 

த.வ. வாழ்வோமம். 

/5/ு் அசர் றிசராச2 த. ஆ.யுசயகோ௱பார்.. 

ஆயுசு ஆப) பெ.(1.) வாழ்நாள் (பிங்.); 424௪. 

த.வ. வாணாள். 

[5ம் ௮52 த. ஆஃு௪..] 

ஆயுட்காரகன் அபக, பெ.(.) காரி 

(சனி); 5௮(பா, 811056 ஈரிபா௦6 15 051௦/60 

1௦ செொணாராச ம்2/ 2ம் ௦7௮5 116. 

[5ம் அபு * சா த. ஆயுட்காரகள்.] 

27)/ப///2/72/77, பெ.(ஈ.) 
ஆயுட்டானம் 

(சன்மலக்கினத் பிறப்போரையிலிருந்து 
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திலிருந்து) எட்டாமிடம் (வின்.); 16 ஒர் 
௦ப86 100 16/௪0 07 ௦05 மார. 

[54ம் 2/ப2-27272 2 த. ஆயுட்டானாம்.] 

ஆயுட்டானாதிபதி ௯,பரசா201௦௪01 பெ.(ஈ.) 
பிறப்போரை (லக்கினம்) யிலிருந்து 
எட்டாமிடத்தின் தலைவன் (அதிபதி); 100 ௦7 
ம் 6 ௨0/44 ௦086 *௦௱ 176 85080௮11. 

[ஒமர். 2/5 * 54727௪ * ௪௦70௪0 2-த. 

ஆமயட்டானாதிபதி] 

ஆயுட்மான் அற்ற, பெ.(ஈ.) 1. நூற்றிருபது 
ஆண்டு வாழ்பவன்; ௦௦ 165560 பூரி 1௦0 
76 ௦1 1203/6815. 2. ஒக வகை இருபத்தேழுள் 
ஒன்று; 8 01810 ௦7176, ௦0௦ ௦727547611. 

[5/ம். அளக 2 த. ஆஃயுட்மாச:] 

ஆயுரப்பாவம் 4ப7-0-02௦௮7,  பெ.(ஈ.) | 
வாணாளின் நிலைமை (ரீதி); 100603251 ௦1195 
6௦ ௦4 உ௱ா'5 (176. 

/[5/01. 2/5 *மச25 த. ஆஃபுரப்பாவம்] 

ஆயுர்வேதம் ஆய-௦2௦27 பெ.(.) மருத்துவ 
நூல்; 8016006 07 176, 60120௦ [ஓல் 1௦ (6 
ட்ரம்ப் ஜுர ௦7 60/6, ௦16 ௦7 1௦பா 
(/02-602/77. 

[5/7 அப பசக 5 த. ஆயாவேகும்] 

ஆயுவின்மை ௯70-0-/87௮' பெ. (.) அருகனின் 
எண்வகைக் குணத்தொன்று. (சூடா.): வலு 
18540, ஊடு, ௦0௦ ௦்,&௩927-௮௩/யா௫, 

[ஆ.யள்-இண்மை.] 

[5க். அப 2 த. ஆஃயுசர்.] 

அருகள் எண்குணம்- கடையிலாவறிவு, 
கடையிலாக்காட்சி கடையில யம், கடையிலா 
ன்பம், காமமின்றம, கோத்திர.மின்னம, 
ஆயுளின்மை, அறியா பல்பு (குறச்; 9) உரை. 7 

ஆயோகம் ஆ/5ரக௱, பெ. (ா.) 1.துறையில் 
மரக்கலங்களைக் கட்டும் பந்தி (கரை): 
௦௦95 1௦ கர்ப் ௫௦௮76 2916 9112060. 

ஆர்த்திராதரிசனம் 

"திரள்கள் ஆயோக் பொவிஸி ரசைஃிற் 
போதுவன "(பெரிபபு; கழறிழ் 29), 2. நீர்க்கரை 
(நாநார்த்த.); ௦8%, 85 ௦1 2 515௮௨. 
3. பூசனை (அர்ச்சனை) (வின்.); 01170 ௦7 
௦8/25 வார் 1௦808௦ ॥॥ ௦/0. 

[5/:. 4:2௪ 5 த. ஆயோகம்,] 

ஆயோகவர் 20320/௮/ பெ.(ஈ.) 
கைக்கோளர்வகை (1/4... 508 574 1922); ௮ 
5601 01/௨8/6௨15. 

[54ம் ௮24202 2 த. ஆயோக்] 

ஆயோதம் 4222, பெ.(ஈ.) ஆயோதனம்' 
பார்க்க; 566 2222௮7, 

ஆயோதனம்" ௯6௦27௮, பெ.(ஈ.) போர் (பிங்: 
8/௮, 020016. 

[54ம் 2-/0017௮72 2 த. ஆயோதனம், ]] 

ஆயோதனம்” 22௪7௪௭, பெ.(1.) வேட்டம் 
அல்லது வேட்டை (நாநார்த்த.); பார்ரா. 

[5/7 4:201௮7௪ 5 த. அ போதசாம்,] 

ஆரத்தவம் அ்சசா. பெ. (1.) மகளிர்பூப்பு 
(விதான. தெருட்சி. 4, உரை.); 6565. 

த.வ. தீட்டு. 

/5/ம க்2 த. ஆரகத்தலாம் ] 

ஆர்த்திப்பிரபந்தம் ௮/1/,0-0/20௮7027, 
பெ.(ஈ.) மணவாளமாமுனிகள் செய்த ஒரு 
நூல்; ௨ ௩௦% நு 47௪௪ /2/2-/772777 17027 
2658௭0 (1/5 0௦1/௦ 1௦ /௩7727ப/௪. 

[5/4. அு-2-ம்ம்ச 5 கு. ஆபத்தும் 

பிரபந்தம்] 
ஆரா்த்திரகம் 71/29௮/77, பெ.(॥.) இஞ்சி 

(உரி.நிக.); 910௪. 

[5/4 சாமா? த. ஆர்க்திரகம்.] 
ஆர்த்திராதரிசனம் அ னாசசறலார, 

பெ.(ஈ.) ஆருத்திராதரிசனம் பார்க்க; 59௦ 
௮ ப//072-/4272202/77, 



ஆர்மோனியம் 

ஆர்மோனியம் 27770ந்௪/77, பெ.(ஈ.) காற்றை 
உட்செலுத்தி மேற்புறக் கட்டைகளை விரலால் 

அழுத்தி இசைக்கும், பெட்டி வடிவிலுள்ள 

ஒரிசைக்கருவி; ॥வா௱௦ர்பா. 

த.வ. பாட்டுப்பெட்டி, இசைப்பெட்டி. 

/£. /9/7770/7///77 5 த. அஆரர்மோனயம்] 

பெ.(ஈ.) 

சரக்கொன்றை (மூ.அ.); ராவா !/ஸ்பாபா. 

[5/ம் ௮௮0-௭௦1 க. அஆரகோதும்.] 

ஆரஞ்சு ௮௪௫ பெ.(1.) கிச்சிலி பழவகைகளுள் 
ஒன்று; ௦௮10௨. 

ஆரகோதம் 2/24202/77, 

த.வ. மென்கிச்சிலி. 

/£. ௮௪ 2 த. ஆரருந்சு..] 

ஆரண்யகம் ௧:௪௫:௪௮, பெ.(.) மறையின் 

(வேதத்தின்) ஒருபகுதி; ௮ ௦1855 ௦7 /6010 
165 ௦1௦51௫ ௦௦0௦௨௦16௨0 வர் 18 

ாக௱௮ா25, வாம் ௦0௦ா0௦560 1ஈ 16 

501/1ப06 ௦7 ௮ 10125. 

[51 அறு 2: த. ஆரண்யகம்] 

ஆரநாளம் ௮௮7௮௪7, பெ.(॥.) காடி(தைலவ. 

தைல.21); 060௮ ௮0௦ ௦ 5௦0 பவ. 

[5/4 அ௨-7௮/2 - த. ஆரதாளம்,] 

ஆரபி ௯௪௦/ பெ.(1.) ஒருவகைப் பண் (இராகம்); 

9 506014/௦ ஈாஒ௦ஞ்ு 06. 

/47 அசம்// 2 த. ஆரபி] 

ஆராத்தியர் கசஈற௪5 பெ.(.) வீரச் சிவனியப் 

பிராமணர் (வீரசைவம்) /479அ/௪7 2724714275. 

ஆராதி-த்தல் 

த.வ. சிவனியப் பார்ப்பனர். 

[5/6 சரச த. அராத்தியர்] 

ஆராதகர் ௯௮/௪7௮ பெ.(ஈ.) பூசை செய்பவர் 
(அருச்சகர்) (கோயிலொ. 27.); ௦741௦12119 
16515 ர 8 16. 

த.வ. பூசகர். 

[5/4 2720709௮22 த. அராதகா.] 

ஆராதனம்! அசர, பெ.(ா.) பூசை 
(அஷ்டப். திருவரங்கத்தந். 30); ௩௦5. 

[5/0 2-720772 2 த. அராதனம்,] 

ஆராதனம்” ௮:2727௮/7, பெ.(.) 1. எண்ணுகை 
(சிந்திக்கை); 1ப!1॥௱ஊ(. 2. மகிழ்விக்கை 

உவப்பிக்கை; 91%. 3. சமைக்கை; 

௦௦௦/10. 4. பெறுகை; 860பாஊ௱£, 

21121 110. 5. வெறியாட்டு (ஆவேசம்); 

0௦55655100 ௫ 5. சுடலைமாடன் 

ஆராதனமாகி/ ஆடினான். 

[5ம் ச220௮7௪ 2 த. அராதனம்.] 

ஆராதனை ௮22274 பெ.([1.) 1. மலா் தூவுகை, 

சுடர் காட்டுகை போன்றவற்றால் 

தெய்வத்துக்குச் செய்யும் வழிபாடு; ௪12-112 

டு. ௦17 ரிவல5, [910 185, 610. 

மூலவர்க்குத் தீவ ஆராதனை 

காட்டப்படுகிறது. 2. மறைந்த பெரியவர்கட்கு 

ஆண்டுதோறும் செய்யப்படும் வழிபாட்டுச் 

சடங்கு; பல! ௦1 /௦51/ற 1௦ உ ணு ௦1 

59115. திருவையாற்றில் தியாகராச 

ஆராதனை நடைபெறுகிறது. 3. கிறித்தவர் 

கோயில் வழிபாடு; ௮/2 581106 ॥ஈ பா். 

த.வ. மலர்வழிபாடு, போற்றிவழிபா டு. 

[5/ம 220217௮722 த. ஆராதனை. ]/ 

ஆராதி-த்தல் ௮20, 4 செ.கு.வி. (:1.) பூசை 

செய்தல், வழிபாடு செய்தல்; ௦5/2. 

தலைஞாகள் அல்லது படைட்பாணிகள் அழகை 

ஆரரதிக்கின்றனார். 

த.-வ. போற்றிவழிபடல். 

[5/ம் 272472 த.ஆராதி-.] 



ஆராமம் 

ஆராமம் சாகராக௱, பெ.(.) 1. பூஞ்சோலை; 

1685 பாஒ 02, 02110  ஆராமத்திடை பலர் 

கொய்வேனள்றனை  (மாளிமம. 3 : 32) 

2. மலைச்சோலை; ௦01811 91016. 

[5/0 சச 2 த. அஆராமம்,] 

ஆரிசப்பிர திட்டை 47/2௪-0-0/2071/4] பெ.(॥.) 

முனிவர்கள் தெய்வத்தைப் புதுக்கோயில் 

முதலியவற்றில் நிலைநிறுத்துகை; 
05௨௦௭௮3௮௦1 018/0 ௫௮௨0 5509. 

[5/ம். ௮997ம/௭0-510722 அரிஉப்பிரதில்டை 2 

கு. ஆரிசப்பிரதிட்டை.] 

ஆரியசத்தை 21/2-52//4) பெ.(ஈ.) 

புத்தமதத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்குரிய மேலான 

உண்மைகள்; 11௨ ௦016 1ப18 ௦1 16 

ப00085. ஆறிய சத்தையலாற் கந்தம் 
வேறில்லையேல் “(நீலகேசி 389) 

[570. 40/2-9௪11/22 க. அஆரியசத்தை.] 

ஆரியப்பிராமணர் ௧ற,௪-௦-ஊ2க௮: பெ. 

1.) வடநாட்டிலிருந்து வந்து இராமேசுவரத்தில் 
குடியேறியதாகக் கருதப்படும் ஒருவகைப் 
பிராமணர்; 8 8601 ௦1 நாகரா! 1 
உஙக, ௦ ௮/௦ வர்ல ர்க 1 
6 (ோாற!உ 80 உ 6611௦60 1௦ 6௦ 
ாரொலாட் ர௦௱ 11௦ [ர ப்க. 

த.வ. ஆரியப்பார்ப்பனர். 

[54. 20/௪ *ம72/7/77217-2-த. அரியப்பிராமணார்] 

ஆரியபூமி அந்2-27/ பெ.(ஈ॥.) பனிமலை 
(இமயமலை), விந்திய மலைகளுக்கு இடையே 
அமைந்துள்ள ஆரியர் குடியேற்றப் பகுதி; 19௮ 
(201௦1 00பார்ரு ஈ 1101௮ டர டஸ்ங(ா (6 
வில 8016 ர ள்டு௨ற௦பார்விா, 10 
80 ௫ கரு. 

[5/4. 20௪ 4 மமர/2 த. ஆரியபூமி] 

ஆருணி அப பெ.(ஈ.) நூற்றியெட்டு மறை 

நூலகளுள் (உபநிடதங்களுள்) ஒன்று; ஈகாா6 
௦4 8ஈ 0௮/59 

[5/4 த. ஆருணி] 

384 
ஆரோக்கியம் 

ஆருத்திராதரிசனம் ௮ப1/72-/௮72௮7௮/7, 
பெ.(ஈ.) சிலை (மார்கழி)த் திங்கள் வெள்ளுவா 

நாளில் சிதம்பரம் முதலிய ஊர்களில் உள்ள 

சிவன் கோயில்களில் யாழ் விண்மீன் 

(திருவாதிரை) தலை உச்சிக்கு மேலே 

வருகின்றபோது கொண்டாடப்படும் விழா; 8 

|பா!-50127 251, ௦6160 11 இசா 

(உறி வா வாபி வாடு 4 சேோவோல்கலானா, 

20௦0ம் 176 1ப!1-௦௦ ௦0 கச்சு கன 10 

ஏலா காள்சி 16 (0௨ ௮50௦. 

த.வ. சிலைநிலாப்பண்டிகை. 

[5/7 ப்270472௮7௪ 2 த. அருத்திரா 

துரிசனம்.] 

ஆரூபம் அம்சா, பெ. (ஈ.) 1. ஒவ்வாமை; 
0/85॥ரினாட். 2. நீங்காமை; 1560௮௮0127658. 

[5/0 270022: க. அருபாம்] 

ஆரொட்டி ௫௦ பெ.(1.) கூவைக்கிழங்கு; 

ட251-1 10/8௨ கா௦/-௭001, பேயா 

௮0ப6ப்70//௪. 

[£. ௮770-0072 த. அ ரொட்டி... 

ஆரொட்டிமா சமரச பெ.(ா.) கூவைக் 
கிழங்குமா; 1௦பா ௦ 1116 81௮௦ ௦01௮60 11௦0 

[6 1படலா5 ௦7 ௮௦0 100. 

[ஆரொட்டி - மா.] 

ஆரோக்கியகுளியல் சாகஞ்ச-பற்] 
தொ.பெ.(%!.ஈ.) நோயினின்று மீண்டபின் 

செய்யும் முதல் குளியல்; ௦21/7 15/2 500 

9416 ₹6௦௦௩6ர 1௦0 ॥1 1655. 

த.வ. நலநீராட்டு. 

[ஆரோக்கியம் - குணியல்,] 

[5/0 சரம்ஸு௪2 த. அ ரோக்கியாம் ] 

ஆரோக்கியசாலை அ௦ஞ்௪-2௮ பெ.(.) 
மருத்துவமனை (சிவ. தே.பிர. பக். 286); 
11௦5011௮1. 

த.வ. நலச்சாலை. 

[5/4 சர0னு/22 த. அ ரரோக்கியாம்.] 

ஆரோக்கியம் அுகுஞ்சா, பெ.(ஈ.) நோய் 
இல்லாமல் நலமாக இருக்கும் நிலை: 00௦0 



ஆரோகணம்' 

௮/6: ஈர 5ர்ச16 ௦7 10௨ 0௦ஞ். உடலும் 
உ சர்சாமும் ௮ ரோகி மாக இருந்தால் நோபப் 
தொடிகள் வரா 

த.வ. நலப்பாடு. 

[577. 2-7020/2 2 த. அ ரோக்கியம்] 

ஆரோகணம்' ௮௦9௮27, பெ.(ஈ.) 1. ஏறுகை; 

250௭00, வா, ா௦பாரா0. 2. நினைவு 

(கமகம்) பத்தனுள் ஒன்று (பரத. இராக. 24.); 

௦௨ ௨5௦1 ௦7 11௨ 0௮ொபர் 006 ௦7 

1௨ 6௨௭8. 3.படிக்கட்டு; 8512108856. 

4. தாழ்வாரம்; 110160 (௦௦7. 

[5/0 2-72/2012 2 த. அ ரோகண] 

ஆரோகணம்” ௦7௪2, பெ.(॥.) ஏழு 
பண்களையும் (சுவரங்களையும்) படிப் படியாகக் 

கீழிருந்து மேலாக ஒலி அளவில் உயர்த்தும் 

முறை; 880800 50916 ௦07 16 5/8 1௦165 

11௦ 116 ௦851௦ 1௦ 116 ரர. 

த.வ. ஏறுகிரல், ஆளத்தி. 
[5/4 சம்சா 2 த. அ ரோகம். 

ஆரோகணம்” ௮௦9௮, பெ. 
1. வெளிப்போகை (நாநார்த்த.); 

2. முன்வாயில் (நாநார்த்த.); 1701 ஊார்வா௦௪ 

௦1 2110ப56. 3. ஏணி (பாண்டி); (8004. 

[5/ம் 2௦0௮22 த. ஆரோகணம்] 

ஆரோகணி-த்தல் ௮22௪4, 4 செ.கு.வி. (4.1.) 

குதிரை போன்ற ஒன்றின் மீது ஏறி 

உட்காருதல்; ரா௦பார் ௨ 0156. 610. 

குதிரையின் மீது ஆரோகளரரித்து 
ஆரன் பரண யை அடைத்தாள். 

(ா.) 
6011. 

த.வ. இவர்தல்.. 

[ஆரோகணம் 2 அரோகறி-த்த.ல..] 

ஆரோகம்" சாரா) பெ.(ஈ.) 1. ஏறுகை; 

2508ம். 2. உயர்ச்சி; ஒகர, வர். 

3. நீட்சி; 2101. 4. பெண்களின் இடுப்புப்பகுதி 

(நிதம்பம்); ௩௦௱லா'5 1. 5. முளை; 50௦7, 

5ழா௦பர். 

[5ம் சாம் த. அரோகம்.] 

ஆரோபி-த்தல் 

ஆரோகம்* சாமர, பெ.(ஈ.) மறை ஒதும் 
முறைகளுள் ஒன்று; ௨ 1௦06 07 [6௦1140 1116 

(25. 'சுரம்பதங் கிராபர் சைய ரோகசுந் 

சொல்றுமா ரோகம்” (பிரபோ. 77. 4), 

[5/4 சமிி௪ 2 த. அரோகம்.] 

ஆரோகி சரம; பெ.(1.) இசையமைக்கும் 

வகைகளுள் ஒன்று; ஏலா 014 ௱ப8/0வ] 

0௱0௦5140. 

[5/0 20/97 2 த. அரோகி] 

ஆரோணம் ௪77௮/77, பெ.(.) மீக்கோள் (நாம 

தீப); ௦௦ெளாா0. 

[5/ம் ச-27721௪ 2 க. அ ரோசம். / 

ஆரோதமடி--த்தல் 42022/77-௮ள-, 4 செ.கு.வி. 
1.) இரக்கத்தினால் கொடுஞ் செயலினின் று 

உள்ளம் நெகிழ்தல் (ஈடு, 3. 10:1); 16001/19 0ப/ 

௦14 டரா 8 மொராற8160 1216 ௮௦. 

[ஆரோதம் * மழ-திதல்.] 

[85% ௪022 2 த. அ ரோதம்] 

ஆரோபணம் அம்மன பெ.(ஈ.) ஒரு 

பொருளின் குணத்தை மற்றொன்றின் மீது 

ஏற்றிக்கூறும் தன்மை; ௪ா100௨௦ப5 ௮1116 பப 

1௦ 8 006௦1 07 9 பெபெவர்டு ௮1 0௨௦05 1௦ 

௮௪. 

த.வ. வலிந்தேற்றம். 

[5ம் 2-௦0௮2 2 த. ஆ ரோப்] 

ஆரோபம் ௪௦2௮77, பெ.(1.) ஆரோபணம் 

பார்க்க; 56௦6௨ ௮002/௮/7. "அ ரோய் 

மத்திபாசங் கற்பை (கைவல்ய ததத: 27] 

/[5/ம 2-0022 த. ஆரோபம்/ 

ஆரோபி-த்தல் 460, 4 செ.குன்றாவி. (8:1.) 

ஒன்றன் மேல் மற்றொரு பொருளின் 

தன்மையையும், குணத்தையும் ஏற்றிக் 

கூறுதல்; 1௦ 21 ப161௦ 8 ௦01௦௦4, 3 பெ௮ிநு 

௦ நா௦ற ஏறு 1௮1 0௮௦095 1௦ 81௦14. 

த.வ. வலிந்தேற்றல். 

[64% 27௦௦௮2 த. ஆரோ... 



ஆரோபிதம் க ஆலீன கம் 

ஆரோபிதம் 22௦/௮, பெ.(ஈ.) 1. ஏற்றப்பட்டது; | ஆலாபனம்" ௮/2௦௪7௪7, பெ.(.) ஆலாபம் 
144 வர்மர் 15 கர்ப்பப். 2. ஒருவர் மேல் 

கற்பனையாகப் புனையப்பட்ட குற்றம்; 

0௦௦௦1௦, 1௮166 ௦02106 (2/0 ௨0451 ௦1௨. 

த.வ. வலிந்தேற்பு. 

[5/7. ச00//2 2 த. அ ரோபிதம்] 

ஆல்பகோடா 2/224202 பெ.(ஈ.) 
ஆலுபொகாரா பார்க்க; 566 2//-2௦/272 

ஆல்பகோரா 2/0௮(075 பெ.(ஈ.) 
ஆலுபொகாரா பார்க்க; 866 ௮//-2௦/272 

ஆலசியம் ௫௪௪, பெ.(ஈ.) 1. சோம்பி 
இருப்பது; 18/61655, 100160௦6, 51௦1. 
2. சுணக்கம்; 013. 3. கவனக்குறைவு; 
1691196800, 0675/04௦7. 

த.வ. மப்பு. 

[547. ௮௪ல/௪ 2 த. அலசியம்] 

ஆலதரன் ௮௪௮௪2, பெ.(ஈ.) சிவன் (உரி.நி.); 
548, ஈ௦09 ௦180 11 16 6௦௮. 

[5/ம். ௮2407௮22 த. ஆவகரன்.] 

ஆலம்பனம் 2//77.0274/77, 
பற்றுக்கோடு; றா௦0, 8பற0ா். 

[5/4. ௪ /௮ாமினாச 2: த. ஆலம்பனம்] 

ஆலவால ௮-௪! பெ.(ஈ.) ஒருவனுடைய நிலை 
அல்லது தகுதி புட 1-1. 
ாபோொாக$ா ௦65. 

பெ.(ஈ.) 

௦65 

[பி. 4௪௦௮72 த. அலகால். ழி 

ஆலாசியம்! ௮௪5௫௮7, பெ.(.) ஆண் முதலை 
நாநார்த்த.); ௮16 6000606116 

[3/4 ௮ 5 க. ஆலாசியம்] 

ஆலாசியம்” ௮/௪ பெ.(ஈ.) மதுரை: 
11 பொல். 

[3/7 ௪௪ 4௪௪5 க. ஆலாசியம், ] 
ஆலாபம் ௮௪/௪௦ பெ.(॥.) உரையாடல் 

(சம்பாஷணை) (வின்): ௩8754௦ 
[5/4 ௮/2௦௪3 த, ஆலாபம்.] 

(வின்.) பார்க்க; 866 2/2௦௮/77. 

/5/4. ௮/20௮7௪ 2 த... அலாபனம் ] 

ஆலாபனம்” ௮/202174/77, பெ.(.) பண்ணை 
விரித்துப் பாடுகை; 100-31560 1ஈ1௦0ப௦1௦ 
(0 ௨௱ஓ௦ஞ்), றகர் 1௦ ஈ௦1ிர் 1௦ (6 
9ப0/80௨ 176 ஈ௭ர்பா6 ௦7106 1௧95, மா்ர்ள் (ரச 
ஈஓ௦ே ரி! 0௮00, வா் ௮15௦ 1௦ ர 12 

51098 ॥௱5681 1௦ 96% 1ஈ(௦ (06 80. 

[570. 2-/20௮௪2 த. ஆலாபனாம்,] 

ஆலாபனை ௮௮௦௮7௮ பெ.(॥.) அராகத்தின் 
(ராகத்தின்) வடிவத்தைப் பாடமோ தாளமோ 
இல்லாமல் விரிவாக வெளிப்படுத்தும் முறை; 
[16 ரா26 ரசா ௦4 8 49௮771 ப் 9 
4/9 85 1௦ மார ௦பர் 115 1௦ கார௦ பர் 
£616168006 1௦ 2770 ௭௦105. 

ஆலாபி-த்தல் ௮௦%, 4 செ.கு.வி. (6.1) 
பண்ணை விரித்துப் பாடுதல்; 1௦ ஐர்சாட௦ா/26 
உ௱௫௦]ு மரன் உ ஈரல் 1௦ வேல0ற ௮ 7302 
800 96141௦ (6 ஓ. 

[5/1 2-/2௦௪2 த. அஆலாபி-,] 

ஆலாபினி அ பெ. (ஈ.) இசை 
வேறுபாடுகளுள் ஒன்று (சுவர பேதம்) (பரத. 
இராக. 44); 8 நெ9௦ ௦7176 50 ௭௦16 ௦7 (96 
௱பர். 

[5/4 அ/க௦/2 த. ஆலா.பினி] 

ஆலிங்கனம் ௧///ஏக௮77. பெ. (॥..) தழுவுகை 
(சூடா.); ௨௱ுா௨06. 

த.வ. அணைப்பு. 

[571. சரச க. ஆலிங்களாம் ] 

ஆலிம் ௮/7, பெ.(ஈ.) அறிந்தவன் (முகமதி.); 

18160 ராவா. 

(4: குஃ க. ஆலிம்] 

ஆலீனகம் 274277, பெ.(ஈ.) 
வெள்ளடம்( துத்தநாகம்) (சங். அக); 21௦. 

(5/4. ௮/7௪7௪ 5 த. ஆலீனைகம்.] 



ஆலுபுகரா 

ஆலுபுகரா ௮//-0ப௪72 பெ.(ஈ.) 

௫ ஆலுபொகாரா பார்க்க; 896 4//-0௦/472. 

ஆலுபொகாரா ௮/-௦௦/௮2 பெ.(॥.) பொகாரா 

நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதியாகும் தேனிலிட்ட 

ஒருவகைப் பழம்; ௮ 800 07 றாபா65 56880060 

॥ ௮ 801ப1/௦ ௦7 8ப02ா ௦ ௦ஈஞஷு ௮0 

00160 11௦0 ௦1௮1௮. 

த.வ. பொகாராப்பழம். 

இப்பழம் மருந்துப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது. 

தாகத்தைத் தணிக்கவும், வாய்க் கசப்பைப் போக்கவும் 

பயன்படுகிறது. ஆல் பகோடா பழம், காபூல் பழம் 

என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஆலுபுகாரா என்றும் 

ஆல்பகோரா என்றும் இதற்கு வேறு பெயர்கள் உண்டு. 

ஆலேபனம் ௮/௦௪ர௮7, பெ.(॥.) பூசுகை 

(தெ.இ.கல். 4 : 295); வா௦ிாபா9. 

[ம் ௪/௪ 2 த. அ லேபனம்] 

ஆலோகம் ௮/2௪௮, பெ. (1.) 1. பார்வை (வின்.); 

91% (.). 2. ஒளி; 087. 'சூ.ரியகிரணம் 

முதவிய ஆலோக சகாயுத்தினால் ” (சித். மரப். 

குசர். 70). 

[6/ம 2-/2/225 ௧. அலோகம்] 

ஆலோகனம் ௮/2227௮7, பெ. (ஈ.) பார்க்கை 

(வின்.); 5680. 

[5/4 2/௪ 5 த. ஆலோகனம்,] 

ஆலோசகபித்தம் ௮/62௮9௮-2///4/7) பெ.(ஈ.) 

பார்வையைப் பெருகச் செய்யும் நரம்பு (சீவரட்); 

௮ ஈ௩6 ௦7 10௨ ஞூ/௦ வார்ம் ராலே (ஒ வறர 

ரபி. 

[.ஆலோசகம் - பித்தம்] 

[5/௩ ௮/2௦௮72 2 த. ஆ லோசகம்/ 

ஆலோசனை!" அ/௪5௪றன் பெ.(ஈ.) 1. ஒருவர் 

மற்றொருவருக்குத் தம் கருத்தைத் 
தெரிவிப்பதன் மூலம் காட்டும் வழிமுறை; 

ஒருவர் மற்றொருவரிடம் கலந்து பெறும் 

கருத்துரை; ப10௮7௦6; ௮010௪; ௦௦15ப(1௭1௦ா. 

கட்சித் தலைமையின் ஆவோசசறகா 

ஆலோலம் 

ச௦யக்கேட்ட பிறமகே போராட்டது திட்டம் 

வகுக்கப்பட்டது. 2. ஒரு துறையில் தேர்ச்சி 
பெற்றவர் வழங்கும் முறையான கருத்து; 

௦163551003) 804106; 0௦பா5௨!. பொய் 

சொல்பவர்களை உய் அறுிஞரிசள் 

ஆலோசனைப்படி திருத்துங்கள். 3. சிந்தனை; 

(௦9141 க்ஸ் ௨6151 ர௱வஊா5௰ம். சன்ன 

பெறிப ஆலோசனையா2; பேசவே மாட்டேன் 

சான்கிறிர்களே 

த.வ. கருத்துரை, கலந்தாய்வு. 

[5/4 2-/28௮௪ 2 த. அ லோசனை] 

ஆலோசனை” ௮/22௪௮ பெ.(॥.) பார்வை 

(நாநார்த்த); 8௪9110, 81917. 

[5/0 2/227௪ 2 த. ௮ லோ௫ைா.] 

ஆலோசனைச்சங்கம் ௮/௦5௪௮-0-2௮/72௮/77 

பெ.(1.) அறிவுரை வழங்கும் குழு; 0௦ பா௦4. 

த.வ. கருத்துரைக்குழு. 

[ஆலோசனை - சங்கம்] 

ஆலோசி-த்தல் ௮/2, 4 செ.குன்றாவி. (3.1.) 

1. ஒன்றை எவ்வாறு செய்யலாம் என்பதைப் 

பற்றி கலந்து பேசுதல்; 1௦ ௦௦5ப1!(. என் 

தங்கையின் திருமணத்தை. பறிறித 

தந்தையுடன் அலோசித்து எழுதுகிறேன் . 

2. எண்ணுதல் (சிந்தித்தல்); 1௦ 146 004. 

இந்த கினாஃக்கு ௮ ஸமோசித்துத் தான் புதில் 

சொல்ல முடியும். ஏண்றுகா மூடத் 

தாலோசித்து (மச்ச. திரிபுரகு். 5) 

த.வ. கலந்தாய்வு. 

[5/4 2-/2௦22 த. ஆலோசி-திதல்..] 

ஆலோபம் /22௮/7, பெ.(ஈ.) வருத்தம்; 

01511258. “கணிறரோலமென்ற வாலோபத 

தீர்த்த (குலோதி. கோ, 493). 

[5ம் ௮/2 2 த. ஆலோயபம்/ 

ஆலோலம் ௮/2) பெ.(ஈ.) வருத்தம், கலக்கம் 

(சஞ்சலம்) (நாநார்த்த); ௦௱௱௦0॥௦ 

[5/4 ௮/2/௪ 5 ஐ. ஆலோலம். 



ஆலோலிதமுகம் 

ஆலோலிதமுகம் ௮/5//௪-77ப9௮/7, பெ. (ஈ.) 

ஆசையால் மலர்ந்த முகத்தோடு ஒருவனை 

அழைக்கும் மெய்ப்பாடு (அபிநய வகை); (76 

0851பா6 ௦1 ௦வி40 ௦016 வா* உ ௦ ஊர்ப 

௦௦பா1£வா௦€ ாய/௦24ங6€ 07/0, 6 ௦7 14 

/77ப/42-0-20//7௮)/4/77. 

த.வ. உவப்பு முகம். 

[ஆ லோலிதம் 4 மூகம்.] 

[5ம. 2-/0///௪ 2 த. அ லோலஸிதம்,] 

ஆவகம் 2௪௮77, பெ.(.) எழுவகைக் காற்றுள் 
(சப்தமருத்துக்களுள்) ஒன்று; 9 ஈர ௦0௦ ௦7 
5201577271. 

[5/4 ௪௮4௪ 2 த. அகம்] 

எமுவகைக் காற்றுகள்: 1.ஆவகம், 

2. பிரவகம், 3. சம்வகம், 4. உத்வகம், 5. விவகம், 

6. பரிவகம், 7. பராவகம். 

ஆவச்சீவாளம் 2௪-௦-௦௫௮௪7, பெ.(ஈ.) 
பொது வாழ்வையும், தனிப்பட்ட வாழ்வையும் 
காட்டும் வரலாற்று முழுநிலைமை; 146 (51௦0, 
061516 ௦4 176 ஐார்/ச(6 லாம் றப. “தவன் 
ஆவச்சியாளமாம் அறிர்திருக்கிறோன்” 

[5/4 2/௪ 2 த. ஆஃவச்சீயாளம்.] 

ஆவசியகம் /250)/௪4.2/77, பெ.(ஈ.) 
இன்றியமையாதது; 1881 மூர். 16 
101506 58016, டர கார். 

த.வ. அகத்தியம். 

[5 ஷை க. அவசியகம்] 

ஆவசியம் 20/2//2/7, பெ.(ஈ.) 
இன் றியமையாதது: 16065510.. அவசிய 
பொன்பதறியாயோ (அமகிய நம்பியுலா 125 ] 

த.வ. தேவை. 

[5/6. சச 25 அவசியம் த. அவசியம், ] 
ஆவணி ௬ பெ.(ஈ.) 1. மடங்கல், ஐந்தாம் 

தமிழ் மாதம்; 16 18 வாரி ௦, இயல் - 
56016௭. 2. 22வது விண்மீனாகிய பறவை 
(அவிட்டம்) விண்மீன்: 2270 12/6௨. 

388 ஆவர்த்தி -த்தல் 

த.வ. மடங்கல். 

[574 ௮௪ 2 த. சிரவணம் 2 அ.வி] 

ஆவணிமுழக்கம் அரபா) பெ.(ஈ.) 
மடங்கல் ( ஆவணி) திங்களில் உண்டாகும் இடி 

முழக்கம், (சோதிட. சிந். 207); (பா ௮7 
மீ ஜர் ஷே ௦4 4௪% மர் 17016௧125 
00௦0 [3[5. 

த.வ. மடங்கல் இடி. 

[ஆவணி 4 முழக்கம்] 

ஆவணியவிட்டம் சட்டச் பெ.(.) 

பெரும்பாலும் மடங்கல் முழுநிலவன்று 
(ஆவணி பூர்ணிமையன்று) புதுப்பூணூல் 

பூணுதல் முதலியவற்றுடன் திருமறை (வேத) 
பாடம் தொடங்குஞ் சடங்கு; 061௨௦1] 
௦7௦60 86௮7 ௦ஈ 1௨ *ப!- ௩௦௦1 ஜெ 
ற உ றார் ௦ிகவகர், வன (06 பஞ் ௦ 
6 76085 15 ௦௦86௨௦ மரு (0௨ 
ஓ 141பா6 07 ௮ 580760 17௦௮0. 2. மதுரையில் 

முற்காலத்து நடந்த ஒரு திருவிழா (இறை.16. 
உரை); 8௭ வாொம்154௮] 1 பவ கள் 
185 104 068560 (௦ 0௨ ௦05977௨0. 

த.வ. மடங்கல் பறக்கி. 

/ஆவணணி 4 அவிட்டம்] 

ஆவர்த்தம் ௪௪௪) பெ.(ஈ.) 1. எழுவகை 
முகில்களில் ஒன்றான மழைபொழியும் முகில்; 
9 0616514௮! 0௦ப0 வரர் ஈக வகர. ௦0௨ ௦7 
22/12/7767. 2. தடவை: 16, ர 11௨5௨௭15௨௦ 
௦ (66 ஈ60ன்(1௦ஈ ௦7 ரா ௦0௦6, 14106 
6௦. பத்தாவாத்தம் சொல்” 

[57ம் சனா2 த, ஆத்தும] 

எழுவகை முகில்கள் : 1. சம்வர்த்தம், 
2- ஆவர்த்தம், 3. புட்கலா வர்த்தம், 4. சங்காரித்தம், 
5: துரோணம், 6. காளாமுகில், 7. நீலவருணம். 

ஆவர்த்தி' -த்தல் ௬ஷ் 4 செ.கு.வி. (4.1) 
முதல்மனைவி இறந்தபின் மறுமணஞ் செய்து 
கொள்ளுதல்; 1௦ ஈ6௱ஷரூ ௦ஈ (06 82௮45 ௦715 
ரி1ர5ர் ப/ர16. கூரத்தாழ்வார் தங்கையா திருடி 



ஆவர்த்தி” 

சார்ந்தவாற, பின்பு அவாத்திப்பதாக 
அறுதியிட்டு (திவ். பெரியாம். 7: 5, அவ, பக். 
75657. 

த.வ. மறுமணம் செய்தல். 

[5/0 2-2 த. அவாத்தி...] 

ஆவர்த்தி” 2௮/17] பெ.(.) தடவை; (பா... 

[5/8 ௪-2 த. அவாத்தி] 

ஆவரணீயம் ௪/௪/௮ந்௮7, பெ.(ஈ.) மறைப்பது; 
ம் கள்ள மரம் ா ௦050பா5, 85 ராவாக! 

151௦1. சூரணாஉரணிமம்- 

த.வ. மறைப்பு. 

[5/௩ 2- பற் 2 த. ஆரியம்] 

ஆவாதம் சச்சார் பெ.(ர.) இசையை 

இனிமைப்படுத்தவும், ஒப்பனை செய்யவும் 

கையாளப்படும் பத்து, இசைக்குறிப்புகளுள் 

(கமகம்) ஒன்று; 8 ஈாப510௮! ௦1௦] ௦16, ௦06 

39௦0 16 பார்ஸ் வார் 15 ப560 10 

01௨௦95, ௨0 வாட்கர். 

த.வ. பண்ணாளம், உள்ளாளம். 

[5/0 ௪-௪ 2 த. அவாதம்.] 

ஆவாபம் அசம௪, பெ.(ஈ.) 1. விதைப்பு; 

5௦1419. 2. பாத்தி; றா, 5660-6060. 

3. பருகவகை; 8 ரொ. 4. பாண்டத் தூய்மை; 

08௨௭40 ௦7 ௨ ௨55௫1. 

[5ம் 2௭20௪ * த. அஆவாபம்] 

ஆவாளஞ்சீவாளம் தக, பெ.(.) 

ஆவச்சீவாளம் பார்க்க; 856௦௨ ௮/9-௦- 

ப்ள. அவன் ஆவாசாஞ்சியாசாமும் 

அறிந்திருக் கின்றேன். 
ஆவிர்ப்பவி--த்தல் ௪௭4-22௮, 4 செ.கு.வி. 

(1) வெளிப்படுதல்; 1௦ 800௨8, 680018 

15101௦, ணார. 

[5/5 சமர்-ம்்ச௪ 2 த. ஆஸிர்ப்பணி-.] 

ஆவிர்ப்பாவம் சரர்-2-020௮77, பெ. (ஈ.) 

வெளிப்படுகை; றாஉ5ாம) ௦25614, 85 9 

(டூ லீ 8 00166. 

ஆவேசசமவாதம் 

த.வ. வெளிப்பாடு. 

[5/1 2ம7-0/721/2 2 ௬. அ கடிங்ப்பாகபம்/ 

ஆவிருத்தி சரபர் பெ.(ஈ.) 1. திரும்பத்திரும்ப 
ஒதுகை; 76068160 28010, $81பரெ. 

ஆனிருத்தியெத்தகு நாணேற்றி (ிரபோத. 
24, 75). 2. தடவை; (பரா, 11௫, 85 20060 1௦ 

2 பறட. 

த.வ. மறை, மறையோதல். 

[$/ம் ௪-2 த. அவிருத்தி] 

ஆவிருத்தியலங்காரம் சர்ப்ப” 

௮௪1272777, பெ...) பின்வருநிலையனரி; 

110 பா6ீ ௦7 5066௦0 | ॥ வர் ௨ 5௨ 

ஒமா658100 0 டு 14 89௭8 216 ௦14 ௦ 

0௦11) 3௮16 202951601௦ 044 (6 77604. 

ட்$் ச-ரா-௮7-242 2 த. அவிருத்தி 

புங்காரம்,/ 

ஆவிருதி அம்பர பெ.(1॥.) ஆணவமலம்; 

272௦27௮௯௮7) 85 வாஙவ௦றா0 116 501. 

'ஆஸிருதி ச ்றுர்றொடக்ககுதுக 

காரணக்குறிகளும் (சி. போ..4 2 சி்... 

[54ம் ௪-2 த. அர்ருதி!] 

ஆவிலம் ௪௪௭7, பெ.(.) தெளிவில்லாத நீர்; 

[பாம10 வமா. 

6/0 2-௪ 2 த. அலம்] 

ஆவேசசமவாதம் 2/222-22/772-20217, 

பெ.(ஈ.) 1. சிவனியத்தின் அகப்புறச் சமயம் 

ஆறனுள் ஆதன் என்றென்றும் (நித்தியமாய்) 

பலவாய், எங்கும் பரந்து இருப்பதென்றும், 

பச்சைக் கொடிபிடித்து மக்களின் 

தலையோட்டில் இரந்து உண்பவர் முத்தராய்ச் 

சிவசமம் ஆவரென்றும், கூறும் சமயம் 

(சி.போ.பா.அவை); ௦19 ௦7 176 ஈ௦ 55/77. 

ராத புர ௭௦105 10௪7 50015 ௧8 

னால, பாவி 8௦ ௦ர்றாஜ5ாம், எக 

(௮409 அரத ரா பாவா 86 பர் கார் ரானா 1௧05 

1 ஈவார், 85 ௨௱உ௦6558ர௫ு 51806 101 

6௦௦9 106 ஈப!ல்9 ௦ 0எ160160 50ப/ ௮0 

றார்$65 17 1௮412 5ஙக 166 01155, 



ஆவேசக் 

06 01 80% ௮/8-0-0ப/2-0-22/772)4/77. 

2. நான்முகனின் மண்டையோட்டைக் 

கையிலேந்தி சிவன் ஆடுங் கூத்து; 0௮10௦6 ௦74 

5 கரஸ் ட ஒரி ௦ காக்க 16 டலாம். 

த.வ. புருடைச்சமயம், புருடைக்கூத்து. 

[50 2-622272௮71௪020௪ 2 த. அவேச 
சீரவாதம்.[ 

ஆவேசநீர் ௪௪5௪-ஈ/்; பெ.(ஈ.) தேறல் முதலிய, 
போதையூட்டும், வெறி நீர்மங்கள்: (௦04, 
5௭09 ரொ, ர்) 0௦8140 (19௦. 
ஆ வேசநீரைக் குடித்த தட்டார் “(இிரு/(ப..94), 

த.வ. வெறியம். 

[ஆவேசம் 4 நீர்] 

[58ம் 2-0௪2௪2 த. ஆ ே/௪ர்.] 

ஆவேசம் ௮௪௪௭, பெ.(ஈ.) 1. உணர்ச்சிப் 
பெருக்கு; உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலை, மருள்; 
து ; 81916 07 680 0088659560, ர 
ஆட்டதீதைக்கண்டதும் நண்பருக்கு ஆ வேசம் 
றது 20ட்டது; மக்கர் கூடடதீதைக் கண்ட தும் 
தலைவா அவேசமாக,ப் பேச்சைத் 
தொடங்கினார். 2. கடுஞ்சினம்: பரு. சல்லிக் 
கட்டில் காளைகள் ஆவேசமாக மோதின, 
3. பேய்; 9௦54: 5. 4. பேய் ஆடுகை; 
கெ௱ொ்வே ராது. 5. ஒன்றின்மேல் பற்று; 
0601607655 1௦ 8 ௦016௦. 6. இசிவு (சன்னி) 
நோயால் ஏற்படும் மயக்கம்: 900016௦11௦ 
0100118558. 7. நோயின் வெறி; 9௮௭௦௫௨ 1 
0156856 (சா.அக.). 

[57. 2௦45௪3 த. ஆ வே௮்] 

ஆவேசவாதி 21/25.2-02ப7 பெ.(ஈ.) 
காபாலிகமதத்தான் (சி.போ.பா. அவை. 21.); 
௪ ௦7 16 /6௪2அ/௪ 5௨௦. 

[5/. 2-0௪2௪ 4 பதர் க. அலேசவாதி] 
ஆவேசனம்" 2652௮1), பெ.(ஈ.) 

அக்கசாலையர் தெரு (திவா.); 54௭௦4 ௦7 
90108ஈர5 8௦ ௫௦16௨ 1 1௮16. 

[5/6. க- ௪௪5 ௧. ஆவேசனம்,] 

ஆனத்தவாயு 

ஆவேசனம்” ௪௪2௪7௪, பெ.(ஈ.) 1. பணித் 
கூடம்; 8௱ர்ம்டு. 2. நுழைவு (பிரவேசம்): 
8ா1£லா06. 3. பேய் வெறியாட்டு (பேய் 
ஆவேசிக்கை); 0055௯55101 0 ௮ 8. 

[541. 2-62527௪ 2 த. அ வேசனம்] 

ஆவேசாவதாரம் 4௪52,௪௦௮௮௱), பெ.(ா.) 
திருமாலின் கூர்மத் தோற்றரவு (கெளணாவ 
தாரம்) (அஷ்டாதச. பக். 25, குறிப்பு): 1//97ப* 
56001109௫4 ௦ றாவ! 1௦2௮1/௦ஈ. 

[5/0 2- 252721:2-/2/22த. ஆ வேசாவகுரம்] 

ஆவேசசி-த்தல் ௪5: 4 செ.கு.வி. (1.1) 
தெய்வம் ஏறுதல்; 1௦ 6 0088955660. 95 பூ 9 
6 [211072 

த.வ. மருளாடல். 

/5/0. 2-2 2 ௬. ஆ ே.சி.-..] 

ஆவேதனம் 25௦27௮7 பெ.(ஈ.) அறிக்கை: 
60௦1. "நான்காம் ௮ வேதனத்தோடு" 
(ஆறுமுகநா. 19) 

[5/4 2-620௮7௪ 2 த. ஆ கமம்] 

ஆற்கந்திதம் சாணார்சா பெ.(ஈ.) 
குதிரையின் நடைவகை (சுக்கிரநீதி, 72): ௮ 
2806 ௦7 0156. 

[54. ௪5/70 5 த, ஆறற்கந்தித.ம்.] 

ஆற்பணம் ௮௦7௮77. பெ.(ஈ.) அன்பு; |. 
[5/4 ௮௦௮7௪ த. அ௱்ப்பணம் 2 ஆற்பனரைம்./ 

ஆற்பனேபதம் 027540௦௪௦௮, பெ.(ஈ.) 
வடமொழி வினைவகை (பி.வி.36); 8 146 ௦7 
4615 ॥ 5. 

[5/1 சர்க்கம் 5 க. ஆற்பளேபகும்] 
ஆன்னிகம் சாகா பெ.(॥.) நாள்தோறும் 

செய்யும் மதத் தொடர்பான செயல்கள்; 0] 
£௦பா0 07 61101௦ப5 பப! 

[ஒம் சா க. ஆன்ணிகம்.] 
ஆனத்தவாயு 20௮2-0, பெ.(.) ஊதை 

(வாதம்) நோய்வகை (1/.ட.); ஈப5௦ப(/சா 
பற். 

[5/4 ௪-72000௪4 ஸுனுப5 கு. ஆனத்த வாற] 



ஆனந்த 

ஆனந்த அரசாக, பெ.(॥.) வியாழ வட்ட 

ஆண்டுகளில் 48 ஆவது ஆண்டு; 16 48ம் 

42௮ ௦07 6 பழமா ௫016. 

/5/ம். 29௮702 2 த. அனந்த. 

ஆனனம் 2௪7௮77, பெ.(1.) முகம், (பிங்); 1206. 

[5/4. ௮7௮7௮ 2: த. அன்னம்] 

ஆனிலன் அரத பெ.(ஈ.) 1. காற்று (வாயு)க் 

கடவுளின் மகனான அனுமன் (வின்.); 
/ர௮பச 00 ௨ 500 ௦7 அய. 2. காற்று 

(வாயுக் கடவுளின் மற்றொரு மகனான வீமன் 

(பாரத. பதினெட். 181); 29/72 6௨0 வா௦ரள 
501 ௦1 17/20 

[5/7 ௮1/௪ 2 த. அணிலன்.] 

ஆனுகூலியம் அபிதா, பெ.(ா.) நன்மை, 

உதவி (அனுகூலமுடைமை); 5ப/*80181655, 

௮07௦6 ௦1 ஈர, ரர யொ255. 

[5ம் சாப்ஸ்சை 2 த. அனுகூலீர்பம்/ 

ஆனுபூர்வி சீறபறம்ாா பெ.(॥.) ஒழுங்கு, 

தொடர்ச்சி (சீவக. 3076, உரை); ௦04, 

5௨20ப6௦6. 

[5/4 காப2ம்ு72 த. அனுமாவி] 

இக்காமத்து 42௪/7) பெ.(ஈ.) 1. தங்கி 

யிருக்கை; 51ஆு10, மேவா. தநரிலி 

இக்காமத்து செய்பவள் அவளியம் நோன்பு 

ஹக்க வேண்டும் (முூகமதி.). 2. நின்று 

கொண்டிருக்கை; 51200. தொழுறகக்கு 

இக்காமக்தா.ய்விட்டது (முகம), 

த.வ. தங்கல், இருப்பு. 

[47 (ராச? த. இக்காமத்து.] 

இக்குரார் யாகு பெ.(ா.) ஒத்துக் 

கொள்ளுகை; ௦௦17259100, எறோ/5510ஈ. தாம் 

செய்கு குற்றுங்கறசா இக்குரார செய்து 

கொள்க வேண்டும் (மக. 3). 

த.வ. ஒப்பேற்பு. 

/47 /௪272 க. இக்குரார.] 

இக்தியார் /ர்ச பெ.(ா.) விருப்பம்; வர், 

௦0110௦, 0/50௦௪1/0. மாந்தன் உயிருட 

இசம்வார் 

சசிர.ப்பதாம் இறப்பதும் அமைய இக்தியாறி 
சிலை (முகம. 

/47 0/7 2 த. இத்திபார்.] 

இகுலாசு (ஏப/250 பெ.(॥.) உண்மை அன்பு; 

வார்டு, 11ப6, 1006, ஞ். தா் இ௫ுவாசடச் 

செய்யும் வரக்கங்கற கா போப இறு வ/சள் 

ஜக்தச்கொள்வாள் (முகமது). 

(47 40725 2 த. இருலாச./ 

இங்கார் /7௪; பெ.(॥.) தடை, பறுப்புத் 

தெரிவிக்கை (முகமதி.); 05)/6௨௦1/௦, 

௦0120101௦0. 

4: ர்272 த. இங்கா்.] 

இச்சத்து /2௦௪//0, பெ.(.) மதிப்புரவு (கெளரவம்); 

1௦௦ பா. சரிதம் இச்சத்தோடு? 

காலங்கழிக்க வேண்டும் 

த.வ. பெருந்தகவு. 

[47 ௪2௪ த. இச்சத்குப] 

இசதாசார் ,௪௪/௪௪௮ பெ.(ஈ.) மதிப்புரவின் 

அடையாளம்; ௮6 01728020( (1.1... 

/47 22எட்ச௮ 2 த. இசதாசாரா./ 

இசப்கோல் /220442% பெ.(॥.) செடிவகை (மூ.அ.); 

150௮9 ப!, 2/௮77129௦ /501029ப/9. 

[(. /௪௮070/ 2: இஸ்கோல் 5 க. இசப்கோல். 

இசம் /52, பெ.(.) பெயர்; ஈ8௱, ஈரப். 

47 5772 க. இசம்/ 

இசம்கர்ணம் /2௮77-6௮10௮), பெ.(1.) சிற்றூர்க் 

(கிராமக்) கணக்கன்; 6201212௭௨0 11206 ௦ 

2௦௦௦பா(வார். 

த.வ. மணியக்காரன். 

[4 வார வ/்/ாா2 2 த. இசம்காணம், ்  

இசம்வார்/8277-ஈ27 பெ.(ஈ.) வருவாய்த்துறைக் 

கணக்கேடு (நபர் சிட்டா); [2/6ப6 ௨000 பா 

௦1 1௨ ௦/0/05 வார் ௨555௧8௱௨1 

௮29 பாச்ச 10௨ ஈகா ௦7 16 

ஓவா ா0ெ0பல5. 

ரபா வாபி. மகா? த. இசம்வாா] 



இசா 

இசா /55 பெ.(॥.) 1. இரவின் முற்பாகம்; 16 11751 

ஓவ ௦1 (06 ஈர் (ர்பற்கா.). 2. இரவில் 

தொழுகை; 16 மாஷா ௦1 6 பராம் (1 ப்ணா.). 

த.வ. முன்னிராத்தொழுகை. 

(4: 57022 த. இசா..] 

இசாசத்து 52-௪௪ பெ.(॥.) இசைவு, 

(அனுமத்); 6ரஈ/5810 168/6 1௦ 02ற௮ர். தான் 

பாகுற்கு முனி குங்கணிடம் வற்து இசாசத்து 

௦ெறிறுக் கொரர்கிறேன் (மூகம். ]. 

(கப: /௪௪௪7 2 த. இசாசத்து:] 

இசாபா /8௪௦௪, பெ.(॥.) வருவாய் மிகுதி; 
11॥016886€ ॥ “வேபடீ நவா ரா௦௱ 

ஈடா0ங€0 பியி 0௦ ஊ௱2ுணொளார் 

௦116 £க16 ௦7 855855 (0.6.7. 

[ீ. 22/22 த. இசாபா..] 

இசாபு /52௦ப, பெ.(ஈ.) கணக்கு; 8000௦பார், 641 

௦170181065. 

[0.. 1/5 2 த... இசா] 

இசார்நாமா /82-7௮௱௧ பெ.(.) குத்தகை 
ஆவணம்; 0660 0116856. 

[0. 22 2 த. இசாரநாமா.] 

இசாரா! /5சக, பெ.(ஈ.) குத்தகை நிலம்: 1810௦ 
162860 ௦ 9ா(60 ௦பர். 

[0. ௮22 த. இசாரா.] 

இசாரா”“ /5சக பெ.(ஈ.) குறிப்புக்காட்டல் 
(சமிஞ்ஞை); ர், 5ப00651/0ஈ. 

'இசாராவினால் தெரிந்து கொள்ளாத. யர் 
சன்னா சொன்னாலும் தெரிந்து 
கொள்ளமாட்டாச் (மூகம். ], 

த.வ. குறிப்பு. 

[0. (57/௪2 த. இசாரா.] 

இசாராதார் /சசாசசக பெ.(॥.) குத்தகைக்கு 
வாங்குவோன்:; 165566. 11901௦, ரனார்ள 
(8/0. 

[0். ரீ௮2-2௮72 த. இசாராதாா்] 

இசுதிக்பார் 

இசீகாத்திரம் 5௪4727, பெ.(1.) ஏவுகணை 
வகை (கம்பரா.நிகும்.132, உரை); 8 40 ௦7 

ஈார5516. 

/5/0. 6/2 2 த. இரீகாத்திரம்] 

இசுகார் /8ப*2 பெ.(.) கப்பலில் லவுரானுக்குக் 
குறுக்கே ஏணிப் படிபோல இடப்பட்டிருக்குஞ் 
சிறு குறுக்குக் கயிறுகள்; 811465 

44.142.65). 

த.வ. படிக்கயிறு. 

[3/4 ௮2 த. இசுகார்] 

இசுகால் /5பர்௪) பெ.(.) தடை; ஈரார்லா06. 

/[ப. 6/64/2 த. இசுகால்] 

இசுசா 5௧ பெ.(.) பங்கு; 0௮7, ௦௦, |௦/, 
581816 (44.6... 

/[0. //65225 த. இசுசா.] 

இசுசாகால் /5ப/22/௪/ பெ.(ஈ.) பொது 
வாய்க்கால் (144/.0.); சரா காவ! ஈர 
வரஞ/60 ௫ 14௦ ௦ 06 02/25. 

[இசுசா - காரஸ்.] 

[0.. /:/65௪ 5 த. இசசா..] 

இசுதவா /5ப/௪2 பெ.(ஈ.) 1. படிப்படியாக 
உயர்த்தப்படும் நிலவரி (4/.0.); 1௮௦6 (லட 
£லாம் 165160 கர் றா௦0ா6551 பவ 11௦16௨8110 
19165 பா!!! 11 769085 (6 *ப।| பா 
௦58016 ௦ 18௮0 ௦ா௦ப911 பார்க 
பேப், ௦ ௦ ுரி/80 16 ௦041௦ 1. 
2. நிலவரியைப் படிப்படியாக உயாத்துகை; 16 
80106 ௦1 80 124௦ 13105. 

த.வ. ஏறுவரி. 

[0. 5012 2 த. இசுதவா.] 

இசுதிக்பார் /ப௪ பெ.(ஈ.) கரிசுகளை 
(பாவங்களை) மன்னிக்குமாறு கடவுளிடம் 
வேண்டிக் கொள்ளுகை: 0699110 
10101460655 ௦1 0௦0. சனிக் அழிக்க 
இசைதிக்பார் செய்கு கொண்டிருக்கு வேண்டும் 
(௧௩ம்), 

த.வ. மன்னிப்பு வேண்டுகை. 

(ச: கை? த. (இதிக்பார்.] 



இசுதிக்பால் 

இசுதிக்பால் /5ப0/221) பெ.(॥.) எதிர் 
கொண்டமழைக்கை; 0௭௦/5 76060140௦7 

2 0௨௭5௦0 ௦7 0500௦014௦0 ௦000815040 1 ம 

41/89215 ௦ே௱ரார பேர் ௦7176 பரி/௧06 ரர 

0ா௦௦6580॥ 1௦ ௦ 1116 ॥௦பா௦பா60 0ப௦51 

(4... 

த.வ. எதிரேற்பு. 
(0. 5045௮5 த. இசுதிக்பால்.] 

இசுதிபா /2ப௦அ, பெ.(1.) விடுதலையாவணம்; 

0660 ௦1 720௦ப8றள (௩. 1.). 

[47 54/2 2 த. இசுதிபா:[ 

இசுதிமிரார் /சப்ச பெ.(ர.) 1. தீர்வை 

வரையறை; வாலா 55114 ௦7 

1ஊப6 (₹.".). 2. தீர்வை வரையறுக்கப்பட்ட 

நிலம்; (௮1௦ ஐகார 561160 (௩1॥.). 

[பீ. ரா 2 த. இசுதிமிராா்.] 

இசுதியார /2பறு௪ பெ.(1.) விளம்பரம்; 

௦௦௮௮1௦, ௦1௦௦, அமன். 

[பீ. வீர்22 த. இசுதியா.] 

இசுதியார்நாமா /5பர்சாகாக பெ.(ா.) 

விளம்பரச் சுவரொட்டி, விளம்பர அட்டை; 

௮0 5ஊாளார், 020270 005167. 

[ப கர்ர்கர்சுபாகாச 2 த. இசுதியாரநாமா.] 

இசுதீங்கு /2ப//9சம, பெ.(ஈ.) கப்பற்பாயை 

ஏற்றவும் இறக்கவும் உதவும் கயிறுகள்; ௦£௮]5 

(14.1 42வ7.606). 

த.வ. ஏண்வடம். 

[5 ௪்// 2 த. இசதிங்கு.] 

இசும் 8477, பெ.(7.) பெயர்; ௨6 (1/ப்வா.). 

/&7₹ வர2 த. இகம்] 

இசுமு /804774, பெ.(ஈ.) பெயர்; ஈவா£. 

[0 61772 த. இசம2] 

இசுமுதார் (பாப) பெ.(॥.) மரபுவழியாக 

சிற்றூரில் வேலை செய்பவன்; 1216017௮07 

௦102 ௦7 ௮ பரி120௦ ௦11106. 

த.வ. குடிமகன், குடிப்பிள்ளை. 

இஞ்சினீயர் 

[0. பா-27 5 த. இசுமுதார.] 

இசுமுவாரி /24770-47 பெ.(ஈ.) பெயர் வரிசை 
(நபாசிட்டா); ரப 8000பா1 07 146 

௦ ய05 ௮௭00 ௨ 2552558115 2ாலு060 

பாகொள்உாவா 011௦ 5௫௮! 0106, 

த.வ. பெயரேடு. 

[0 /5ப/77-02/7/2 த. இசுமுரவாராரி] 

இசுராபு (பா, பெ.(ஈ.) தேவைக்கதிகமாக 
செலவு செய்கை; 6)8/2028௦௨, 14௮51௦ 

(1॥/பா௭... 

த.வ. வீணடிப்பு. 

47: ௪72 த. இசுராடப] 

இசுலாம் 8377, பெ.(ஈ.) 1. அமைதி; 06௨06. 
2. முகம்மதிய சமயம்; [219107 ௦7 188; 6 

ராய்வாறகவோொ 59/௦ (1/பா.). 

[475 னா 2 த. இசுவராம்] 

இசுலாம்மார்க்கம் /2/27-774௮77 பெ.(ா.) 

முகம்மதிய மதம்; (611910 ௦1 15140. 

[47 வள௱ாரூமர். 7௮ 2 த. இசுலாம் 

பார்க்கும். ] 

இசூக்கு 50 பெ.(ஈ.) அன்பு; 108/6, 

217௪௦௦. “இவ் ௮ம்லாகிற்ள் இணி க்கி 

மயக்கம் கொளர்டி ரகீகிராள் " (முகமகி). 

[47 542 த. இகுக்கு.] 

இசூராக்கு 5௪௭௮40, பெ.(॥.) ஞாயிற்றின் 

தோற்றம்; [15119 ௦7 16 5பா, ஷெர-டா68% 

(1சிபர்னா.). 

த.வ. எழுஞாயிறு. 

47 242 த. இகூராக்கு.] 

இஞ்சின் (94 பெ.(॥.) இயந்திரம், பொறி; 

௨1௪; வாரு ௦ற!எ% ௭0 ஐ௦லார்ப। 

௮௦16. 

/£. வாஏர//2 5 த. இஞ்சின்.] 

இஞ்சினீயர் சா பெ.(ா.) பொறியாளர்; 

ஊரா. 

[£. காரரச௮ 2 த. இஞ்சினியர்] 



இஞ்சீல் 

இஞ்சீல் 4 பெ.(ஈ.) விவிலிய நூலில் உள்ள 

புதிய ஏற்பாடு; 16 005061; 1௦ 1462 

165ளார். 

[பீ. 9/7 த. இஞ்சீல்.] 

இட்சி /5/ பெ.(.) கத்தூரி மஞ்சள் (மூ.அ;); 

$721108/ 260030. 

[70 //5/2 த. இட்சி] 

இட்சுவாகு //5ப-௪/0 பெ.(॥.) கதிரவக் 
குலத்தின் முதலரசன்; 16 1151 (00 ௦4 12 
5018 நோடு. 

[570. 7502 2 ஐ. இட்சுவாகு..] 

இட்டகாமியம் //2-628௪, பெ.(.) மனம் 
மிக விரும்பியது; ௦016௦1 ௦06114 068160. 

த.வ. உவந்தது. 
[57ம. /5/2-9௮71/௪ 2 த. இட்டக௱சியம்,] 

இட்டசித்தி ௪-௦ பெ.(ஈ.) விருப்பம் 
நிறைவேறுகை; 8111 ர௱ா 017 ௦0௦5 ஈர் 5 
06876. 

த.வ. விழைவுப்பேறு. 

[51. /5/5-5/00/7/2 த. இட்டசித்தி] 

இட்டதெய்வம் ///2-௦)/௪7, பெ.(ஈ.) கடவுள் 
(குல தெய்வம்); *8/௦பா(ரட செறு, வெட ௦ 
வா ௦6 15 060160. 

த.வ. உகப்புத் தெய்வம். 

[இட்டம் - தெ.ய்வாம்.] 

[54ம் 5/௪ 2 த. இட்டம்] 

கேய் ?தெய் தெய்வம்” 97. 2ந்2. 

இட்டதேவதை //2-02/௪௦௮  பெ.(ஈ.) 
இட்டதெய்வம் பார்க்க: 56௦ ///2-07677/2/77, 

த.வ. விழைவுத்தெய்வம். 

[இட்டம் - கே வதை.] 

[5*4. 5/௪ 2 த. இட்டம்] 

இட்டப்பிர சாதம் ///2-0-0/292027 பெ.(ஈ.) 
1. கைமாறு வேண்டாக் கொடை: 9111௦1 07௨௦௨. 
2. கடவுட் கருணை: 01806 ௦4 900. 3. தெய்வப் 
படையல்; 6௦1160 1106 677806 1௦ 1/6 10௦015. 
4. தெய்வ அப்பம்: ஊரல் 

இட்டன் 

த.வ. விழைவுப்படையல். 

[5/0. /5/2/77-07292070௪ 2: த. இட்டப்பீரசாதம்] 

இட்டபோகம் ///2-0222/77, பெ.(ஈ.) 

விரும்பியதை நுகர்கை; 11௦26 |1081/௦ப5 

ஊண் ௦7 615460 10 01685 பா6. 

த.வ. விழைவுத் துய்ப்பு. 

/[5/1. 6/2-00272 2 த. இட்டபோகும்/] 

இட்டம் ///27, பெ.(1.) 1. விருப்பம்; 51௪, வர], 
5, ௦2/0 ௦1 ௱ர்ம். “நம்பனை 
நாடோறுமிட்டதீதா லிணிதாக நினை ரினோ 
(தேவா. 20,8./. 2. அன்பு; 1046, 2176௦௦. 
இட்டமான வியற்புக ரோணிடங் கிட்டினாள். 
(கதத. சுகீகிரறுப. 75), 3. நட்பு; 1112ஈ051]0. 

கு.வ. உகப்பு. 

[5/4 5/2 த. இட்டம்] 
இட்டம்பண்ணு-தல் //௮7-௦௪௩ப-, 5 செ. 

குன்றாவி(5.1.) அடிமைத் தனத்தை 
விலக்குதல் (வின்.); 1௦ ௨௱ஈ௮ா௦10216. 

[இட்டம் - பண்ணுதல். ] 

[5/4. 51௪2 த. இட்டம்,] 

இட்டலிங்கம் ,//2-//9௮-7 பெ.(1.) நாடோறும் 
வழிபாட்டுக்குரியதாக மாணாக்கனுக்குக் 
குருவினாற் கொடுக்கப்படும் சிவக்குறி 
(ஆன்மார்த்த லிங்கம்) (சைவச. பொது. 464); 
॥ர்்வ ஈர்ப்ள் உபாய ரகா வள (5 ௮ பேடு 
பஸ 0016 கர்ட் ரன்பள்ளா 5 1௪௦௭10 
உ ரான்௦0 07 றர்பகர6 5. 

த.வ. வழிபடு படிமம். 

[5/4 5/௪ 4 (19௪2 த. இட்டலிங்கம் ] 
இட்டவிகாதம் ///2-722277, பெ.(.) 

விருப்பத்தைக் கெடுக்கை (சிவசம.பக்.54); 
௨517ப010ஈ ௦7 ௦0௦'6 வவ 'ங்15். 

த.வ. விழைவுக்கேடு. 

[5/. 5/௪-ப௪42 2 த. இட்டவிகாதம்.] 

இட்டன் ,//2 பெ.(ஈ.) நண்பன்: 11570. 

[5/4 522 த. இட்டன்.] 



இட்டாநிட்டம் 

இட்டாநிட்டம் ///2-/4/277, பெ.(.) விருப்பு 

வெறுப்பானவை; 17096 11424 81௨ ॥/60 ௭0 
(௦5௦ 1424 87௦ 015160. 

த.வ. நச்சிநச்சாதவை... 

[5/4 5/2-௮7-5/2 2 க. இட்டாநிட்டம்] 

இட்டாயபூர்த்தம் ///௪-2.ம7௮77 பெ.(.) வேள்வி 
முதலிய செயல்களும் குளம் வெட்டுகை 
முதலிய அறச்செயல்களும் (5.1.॥.॥॥/, 3); 
5301171௦65 800 ௮ா!(5016 06605. 

த.வ. விழைவறம். 

[5/0 5௪-2௪ 2 த. இட்டாபூரத்தம்.] 

இடபக்கொடியோன் /௪2௦௪-/-/4௦2 2/2 பெ.(ஈ.) 

கொடியில் எருதைச் சின்னமாகக் கொண்ட 

சிவன்: 544/2, ௩/௦ 85 16 ரிஏபா௪ ௦4 ௮ றப 
6 0வா௪. 

த.வ. ஏற்றுக்கொடியோன். 

ப்டெபம் - கொடி மோஎன்:] 

[5/4 ச௪ம/௪ 2 த. இடபம்] 

இடபகிரி /௪2௪-ஏர்; பெ.(.) அழகர் மலை 

(அழகர்கல. 33.); 24/80 ராவி ஈ௦2 [,1அபோவ!. 

[5ம் சசற்27/7/5 நிஒயகிரி 2 த. இடபகிர்! ர] 

இடபதரன் /7.0.2-12/217 பெ.(ஈ.) 

உருத்திரர்களுள் ஒருவர் (சி.போ.பா. 2 : 3, பக். 

212): 9 ௩ப08. 

[5/1. ச௪ம்/௪:17௮/2 2: ஐ. இடபதரன்..] 

இடபதீபம் //௪ம௮-0௦௮7, பெ.(॥.) கோயிலில் 

கடவுள் முன்பு காட்டப்படும் ஒப்பனை விளக்கு 

வகை (தமிழ்விடு. 233.); 9 பாமழை வப 

07௦6 (0௦15. 

இடபாரூடா 

[$ஈ்். ௪௪10௪ 5 ரிரபுதீபம் 2 த. 

இடை பதியாம். / 

இடபம் சம௮7), பெ.(॥.) 1. ஏறு (திவா.); 6ய॥ி. 
2. பொலியெருது (பிங்.); மப! 46011௦ மா௨௦யிா0. 

3. நந்தி (பிங்.); 1480), 16 ௦/௪ வாகம் ௦4 

5142, 80 041/6 88 6 ௭85 ௨ 1809 
195 11௮1 ௦72 மப. 4. இரண்டாம் ஒரை 
(திவா.); ஈ௨௱€ ௦4 176 56000 8100 ௦4 (6 

200150: [8பாப5,. 5. விடை மாதம் (வைகாசி) 

(மணிமே. 15 : 23); 13௱॥! 520000 ௦. 

த.வ. காளை. 

[5/ம் வம்ச 2 ரிஷபம் 2 த. இடபம்] 

இடபவாகனன் //௪ம௪-22௮72) பெ.(ஈ.) 

எருதை ஊர்தியாகக் கொண்ட சிவன்; 5149, 

௦ 1025 ௦0 8 0பர. 

த.வ. ஏறூர்ந்தோன். 

[5/7 20/20/2722 2த. இடபவாகனன்.] 

இடபவீதி //௪௦௪-1/0] பெ.(ஈ.) மீனம், மேழம், 

கன்னி, துலை என்னும் ஒரைகளடங்கிய 

கதிரவன் இயங்கும் நெறி; 1715201407 ௦4 1 

70018௦, ௨௱டா௨௦0 16 1௦ பா 31005, (215025, 

கீப15, 719௦, ஈறய்டமா௨. 

த.வ. ஞாயிற்றுச்சாலை. 

ர5/ம் சசம்ச-1140/ 2 த. இபடனீதி] 

இடபன் 29௮ பெ.(ஈ.) காமநூல் கூறும் மூன்று 

பிரிவு ஆடவருள் ஒரு பிரிவினன் (கல்லா. 7, 

மயிலே.); ஈகா ௦4 0ப॥-1166 ஈகம்பாஒி; 06 ௦7 

[62௦ 2௪௦௮/-2202. 

த.வ. ஏற்றன். 

[5/ம் ௪ம்/௪ 2 த. இடபன்.] 

ஆடவர் இனம் : 1. சசன், 2. இடபன், 

3. அச்சுவன். 

இடபாரூடர் சம்சா பெ.(.) சிவ 

வடிவங்களுள் ஒன்று; 549, 11 0௦ ௦4 1415 

2506015, 800௦௨0 295 ஈ௦பார்6ர் ௦ 146 

5௮060 ப. 'மிரமகபாலத்தர் மறைபேசு 

மிடபாரூடா் (திருநெல். பு: அறம்வளா. 79. 

த.வ. ஏறூர்ந்த சிவன். 

[9/4 ம்ரச * அப்றி௪ 2 த. இடபாரூடா.] 



இடாக்குத்தா் 

டாக்குத்தர் /௪/4ய72 பெ.(ஈ.) ஆங்கில 
முறையைப் பின்பற்றும் மருத்துவர் (யாழ்ப்); 
00010, நர510181. 

த.வ. மருத்துவர். 

[8 0௦௦0075 த. இடாக்குத்தா] 

இத்தத்து 7௪1/0, பெ.(.) இத்தா பார்க்க: 565 
/172. 

(47: /00௪/2 த. இத்தத்து:] 
இத்தா //7, பெ.(.) வெளியில் வராமை; ௦11௦0 

௦1 8860105100 1|௦ப௱ம்கார் ௦0 ௮ 
பாவக ௩௦௭ 1ஈ ௦௦0560 ப806 டர் 
ம் € 01550ப1௦ஈ ௦4 ஈ௭ ஈகா/க0௨ எனா 
0006 ௦ ர 1௨ 09140 ௦7 ஈன பலவாம் 
கணவன் இறந்தால் மனைவி நான்கு மாதம் 
பத்துநாள் இத்தாவிருக்க வேண்டும் 
(கமத). 

த.வ. இற்செறிப்பு. 

/4ப: /00௪12 த. இத்தா.] 

இத்திகாத்தான 4௪1272, பெ. ௭. (80. 
ஒன்றுபட்ட (ஏகோபித்த): பாவா௱ா௦ப5. 
இவ்விடயத்தில் ஆலிம்களுக்குசர் | 
இத்திகாத்தான சணண்ணம் இருக்கிற து 

(முகமதி)]. 

த.வ. ஒன்றித்த. 
[சி 222 த. இ)க்திகாத்தான.] 

இத்திகாத்து //8௪ப பெ. (ா.) நம்பிக்கை; 1௮114. 
௦61161. நன்மை செய்தவனுக்கு மறுமையில் 
கு பலளன் உண்டென்று முக.மதியா” 
இததிகாக்து கொள்ள வேண்டும் (ரக.பதி). 

[க7: //8ப௪02 க. இத்திகாத்த;] 
இத்திகாபு /6265ப பெ.(॥.) தனித்திருந்து 

ஊழ்கம் செய்கை (தியானித்தல்) (முகமதி.); 
60 ராணா: விலா கெட. 

(கப: (80272 ௧. ;இத்திகாபு] 

இத்திபார் 852, பெ.(ஈ.) மதிப்பு, நம்பிக்கை: 
606௭௦6, ௦௦141081௦௨. ௫ பர்மூறைடய 
சொல்லில் ௪/சசகஃகு இத்திபா.ரின்லை ((85.மகி). 

[47 நீமிசா2 த. இ)த்திபாா.] 

இத்யாதி 

இத்திராசு 44722, பெ.(1.) மறுத்துச் சொல்லுகை, 
தடை; 015006, 00160101. நான் சொஸ்குற்கெல்லாம் 

இத்திறாச செய்யாதே. (மூகரதி) 
/4: 1722 2 த. இத்திராச..] 

இத்திரிப்பெட்டி ///5,2-22/1; பெ.(ஈ.) சலவைப் 
பெட்டி; ௦ 0௦. 

[இத்தி - பெட்டி... 

/. 6472 த. இத்திரி] 

இத்திலாக்கு ரத பெ.(ஈ.) குறியீட்டு 
மொழியாக (பரிபாஷையாக) வழக்கிலுள்ள து; 
(8௦/௦வ 18ா9ப௨06, 6௦௩1௦ 1௮] 
0. உலக மாக்களுடைய இத்திலாக்கில் 
அவ்வாரத்தைக்கு வேறு அர்க்கம் ஏற்படும் 
(0.0), 

த.வ. இடவழக்கு. 

/கி: 5௪4 2 த. இழத்திலாக்கு.] 

இத்திலா //85 பெ.(ஈ.) செய்தி; ஈர், 
904106, ஈ௦104௦௪11௦ஈ. 

/[(.. 0/2 த. இத்கிலா;] 

இத்துவரம் ///பசன7 பெ.(ஈ.) எருது (சங். 
அ௧.); ௦ப॥. 

[5/ம் (ர்ச் 2 த. இித்குவரார் ] 
இத்யாதி சஸ் பெ.(ஈ.) என்ற இவை 

முதலானவை; இன்னும் பல; €ர் ௦6475: ௮௱0 
06 (951. “மோகிணியென்றும் ரகர னொசள் றாம் 
இத்யாதி காமங்களாண்டு” ஈசி... 7 டத் 
வக்... 

[5/0 (௪/5 க. இத்யாதி] 



இதசத்துரு 

இதசத்துரு //௪-ச௪//பாப, பெ.(॥.) வெளிநட்புக் 

காட்டும் பகைவன்; ௨ 11 1௨ 9015௦ ௦74 8 

120. 

த.வ. உட்பகைவன்.. 

[5740ம் ரசா ெ்ப2 த. இதசத்தரு.] 

இதரேதராச்சிரயம் ர்சாசசாசமமர்ஸுலா, 
பெ.(ஈ.) ஒன்றை யொன்று பற்றுதலென்னுங் 

குற்றம் (தொல். விருத். முதற். பக். 50.); ௨௭௦0 

ற ௨௦௭06 மா ர2ீசாவா௦6 1௦ 14௦ 14095; 

121/203/ 01 பரப! 06000௨10௦6. 

த.வ. இருபால் கவர்வு. 

[இட் ர2-ளஸ/௪2 த. இதமோதராச்சிரயாம்] 

இதாசனி ௪2௪௭/ பெ.(ஈ.) (ஒகநிலை) இருக்கை 

ஒன்பதனுள் ஒகி தன்மனம் போல அமைத்துக் 

கொள்ளும் இருக்கை (ஆசனம்) (சுகாசனத்தி 

லிருப்பவன்); 6501 18௦ 5115 ௪1 ௪௨56, 

௦108$-160060. “*இதாசணியா மிருர்தேக் 
(ிீர.மர. பாரப1 557 

த.வ. உகப்பு இருக்கை. 

51ம். /9/42725௮725 த. இதாசாரி] 

இதிகாசம் 4622௮), பெ.(1.) 1. இராமாயணம், 

மகாபாரதம் போன்ற தொல் மறவனப்பு; 

2௦ல் ஏ!6, 86 116 ௪77௧/௮௪ 0 11௦ 

//௮/2064௮௪12. 2. எடுத்துக்காட்டு; 6, 

11] ப51211௦0. 3. உலகுரையாகிய அளவை 

(ஐதிகப் பிரமாணம்): 11௮0111௦, 1கர்1௦0 1௦ 

சபா ॥2000(26 95 8 ௦௦0. 

த.வ. தொன்மம். 

[5/0 6025௮ 2 த. இதிகாசம். 

இதிபாரா 4/௮ பெ. (ஈ.) நம்பிக்கை (0.6.); 

௦௦ர்்ோொ0. 

[பீ ௪40௮72 த. இதிபாரா.] 

இதோபதேசம் 5௦௮1224177 பெ.(ஈ.) 1. நல்ல 

கருத்துகளைக் கற்பிக்கை (நற்போதனை); 

11௨ 8011௦௦, 8வபபர்கறு 51 ப௦11017. 

2.யாழ்ப்பாணத்து நாகநாத பண்டிதர் 

இந்திரிய ஆத்துமன் 

சமற்கிருதத்திலிருந்து தமிழில் மொழி 
பெயர்த்த ஒரு நூல்; 3 184 வாகில், ௫ 

//202772000௪ 21/௪4 01 ப௭ரீராக ௦7 5 5ம். 

ஙா மொர்வாாா0 ௨ 000018 0௦16௦1௦ ௦7 

1௮/65 பார்ன் டீப் கா் 10201௦ 5௨௦௦௧5 

2 றாவ! றா6062156, 8பழ0056௨0 1௦ 81/6 

௦62 ஈசா2160 நூ 5 8௮௮ ரஈவா&0 

//5/7/5227227774277 (0௦ 506 40௦பா9 ௦65, 

௮0 ளி 7௦பாம60 ௦ 6௨ 2292-2717. 

த.வ. நல்லோதல். 

[5ம் 7/2 ப02-0:2222 த. இகதோடங்த 

இந்திராக்கம் 747246௮77 பெ.(.) ணர் 

செவியினடியிற் காணப்படுஞ் சுழிவகை 

(சுக்கிரநீதி, 314.); 9 போ! ௨ ௱ன*1௦பா0 5௮104 

[2 ௨௮15 0141015856. 

[இ/ட் ராள்2ச 2 த. இந்திராக்கம்.] 

இந்திரி ரர பெ.(.) கிழக்கு; 116 695197 
லவொபொரவல! போச், 25 1 ள் 5 பகா. 

“இந்திர முகுற்றிசை மிய/ட்டுங் கேட்டன ்் 

(கம்பரா, உர. 2, 

ரீம் 20727: த, இக்கிறி] 

இந்திரிபேதி ராண்ட்மசம் பெ.(॥.) தோல் 

(பிரமேக) நோயால் உடம்பினுள் தங்கி நிற்கும் 

நஞ்சை வெளிப்படுத்தும் முகத்தான், ஆயுள் 

வேத முறைப்படி செய்யும் மருத்துவம்; 8 

ஈ௦0 ௦7 றபாட21/௦1 ௮0௦0120 ॥॥ ஷூபாு௨0௮, 

ர வண்/் 16 562142 00150 5180௭160 

(௨ 0௦ஷ் 141௦ப9் ஙலானாஉவ! 080565, [8 

வ்௱ரா௮ர்60 1௦0 1௬6 ஆ (சா.அக.). 

த.வ. நஞ்சுநீக்கு மருத்துவம். 

இந்திரியஆத்துமன் அாண்௪-௮//4/77௪2 
பெ.(ஈ.) ஆதனில் (ஆன்மா) ஒன்றிய இந்திரியப் 

புலன்; 10810/௦௮/ ௦ ௦௭6 மாச் 1௨ 500]; 

59565 ற௭0௨0 1 16 5௦ப/ (சா.அக.). 

த.வ. உயிர்ப்புலன். 

[50 ரம்ற௪-௪77௮7-த. இத்திரி அ தீதும். 



இந்திரியஆர்த்தம் 398 

இந்திரியஆர்த்தம் 2௪-௮7 பெ.(.) 
புலன்களின் செயல் பற்றியது; ௮1 ௦01601 ௦71௮ 

5856, 86 8௱॥, 80பா0 616. (சா.அக.). 

[5/4 ளட --௮ா2ாத. இந்திரியஆரத்தம்.] 

இந்திரியக்கட்டு ராள்டு/௪-/-/௪71ப. பெ.(ஈ.) 

1. புலன்கள் அதன் வழி செல்லாது 

தடுக்கை; [651210 116 59ா5எ8 11௦ 

[ிபர606. 2. பெண்ணுடன் சிற்றின்பத்தில் 

இருக்கும்போது விந்து வெளிப்படாமல் இருக்க 

மருந்தினால் கட்டுகை; 8பறமா௨5810 0௦7 
586 போ ர்னா௦௦பா56 (சா.அக.). 

த.வ. புலடனக்கம். 

[இந்திரியம் * கட்டு] 

[5/1-2%௪- த. இந்திரியம்] 

இந்திரியக்கலனம் ராள்ந்ச-/ லா, 
பெ.(ஈ.) இந்திரியக் கலிதம் பார்க்க: 566 
ர ப10/2-64௮/10௮/7. 

[இந்திரியஸ்கலனம் 5 இந்திரியக்கலன ப்] 

இந்திரியக்கலிதம் ளந்௪-/4௮/0௪), பெ.(ஈ.) 
கருநீர் (சுக்கிலம்) வெளிப்படுகை: ௨ஈ(85101 ௦1 
5ஊ௱. 

த.வ. கருநீர்கழிவு. 
[5/1 ற் ௪21/2 த. இந்திரியக்கலிகம்.] 

கருநீர் (இந்திரியம்) இரண்டு முறையில் 
வெளிப்படும். ஒன்று உடலுறவின் போது தெரிந்தும், 
கனவின்கண் தெரியாமலும் வெளிப்படும். 

இந்திரியக்கனவு /7ளி்2-/-/௪௪0ப பெ.(ஈ.) 
கருநீர் (இந்திரியம்) வெளிப்படும் முன் 
தூக்கத்திலுண்டாகுங் கனவு; ௩௨( 2 (சா. 
அ௧.). 

த.வ. உறவுக்கனவு. 

[57ம் ॥2ம/௪:இந்திரியம்,] 

இந்திரியக்காட்சி! ஈனிந்க-/6/௪1௦1 பெ.(ஈ.) 
தூங்கும்பொழுது கருநீர் (சுக்கிலம்) 
வெளிப்படும் முன் பெண்ணைப் புணாவாவது 
அணைக்கவாவது காணும் தோற்றம்: 81 
பாவ் *காரு 1ப6ர் இனமா 6௱்$80 பேரா 

இந்திரியக்கரணம் 

கார்ன் 16 816600 றவு ௨0௫1800௦65 [ரீ 16 

(5 எஷூராட கா் ௦ ஊடாக 8 ௩௦௮ - 

ட்1/55/011௮/ 75/0115 (சா.அக.). 

த.வ. இணைவிழைச்சுக்கனவு. 

[இந்திரியம் - காட்சி] 

75ம் ரளி த. இற்திரியாம்] 

இந்திரியக்காட்சி” ஈஸ்ந்ச-/-/2/2 பெ.(ா.) 
ஆதன் பொறிபூதங்களுடன் கூடி 

வேறுபாடின்றி (நிருவிகற்பமாய்) அறியும் அறிவு 
(சி.சி. அளவை. 6.); 591756 - 06௭௦௨0140. 

த.வ. புலக்காட்சி. 

[இந்திரியம் - காட்சி] 

[5/1 ரர த. இந்திரியம்] 

இந்திரியக்குழல் சாள்ர்௪-/0/௮! பெ.(ா.) 
1. இந்திரியக்கமலக்குழல் பார்க்க; 566 
/7ப]/ந்.2-/6424/77௮2-/0(ய/௪ 2. உறுப்புகளின் 
குழாய்; 09811௦ 4655615 ௦07 (௨ ௦0 
(சா.அக.). 

(இந்திரியம் - குழல்..] 

[5/0 ற் த. இந்திரியம்] 

இந்திரியக்கமலக்குழல் ஈள்ந்௪-/-4/௮7௮௪- 
0/௪] பெ.(ஈ.) கருநீர் (சுக்கிலம்) 
தங்குமிடத்திற்குச் செல்லுமொரு குழல்; 176 
(ப06 ௦௦ா6௦(49 (6 களாக! 590 - 195 
067676/75 (சா.அக.). 

[இந்திரியம் - கமலம் 4 குழல். 

[5/0 ராப்ற 22 த. இந்திரியம்] 

இந்திரியக்கமலம் ப்1]/2-/-44772/2/77, 
பெ.(1.) கருநீர் (சுக்கிலம்) தங்கும் பை; 5ஊ௱/௮] 
5806 - 1/65/0ப/5ஒ 5௨௱/7௮/25. 

த.வ. கருநீர்ப்பை. 

(இந்திரியம் - கபாலம்] 

[5/1 727-௮௮2. இந்திியக்காலம்] 

இந்திரியக்கரணம் ர்ப்ரம்_2-/- ௮27477, 
பெ.(॥.) உறுப்புகளின் அமைப்பு; ரா98ஈ(௦ 
5॥ப01ப16; 5பர(8016 01500510௦ ௦7 10 0௮116 



இந்திரியக்காதம் 

1 116 0௦ஞ் 1௦ 16 றஊார௦ாவா௦6 07 சார்வு] 
1பா௦14௦6 (சா.அக.). 

த.வ. பொறிப்பாங்கு. 

(இந்திரியம் - கரம்] 

[5/7 ரளி: த. இந்திரியம் 

இந்திரியக்காதம் சாள்ந்௪-/-4ச, பெ.(.) 

பொறிகளின் (புலனின்) வலுவின்மை; 
36௮/655 07 176 010815 ௦7 56156 (சா.அக.). 

[5/0 ற்ற --0/721/22 க. இற்திறியக்காதும்.] 

இந்திரியக்கிராமம் ராள்ற/௪-/-07277௮ 
பெ.(ஈ.) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் 
ஐம்பொறிகள்; 176 14/6 56156 09௮15 774 

4) 27, 7740, 2177 (சா.அக.). 

த.வ. ஐம்பொறி. 

[5/0 ரரப்ற௮-ம73/7722 த. இந்திரியம் கிராமம். 

இந்திரியக்கோ சம் 47௪ந்௮-/-4:22௮/77, பெ.(॥.) 

இந்திரியக்கமலம் பார்க்க; 566 0/2-/- 

227774/2/77. 

[5 ரரள்ற் ௪2-2௮: ஐ... இந்திரியக்கோசம்.] 

இந்திரியக்கோ சரம் /741ந்௮-/-4:0527௮/77, பெ. 

(ஈ.) 1. புலனால் அறியப்படுவது; 1/௮1 பர்/௦0 

15 றா௦61ம௨ூ0ண நூ 16 58158. 

2. புலன்களுக்குச் செய்தியாதல்; ஸ் ௦ 

௦9 06௦6011016 03 11௨ 52056 (சா.அக.). 

த.வ. புலப்பாடு. 

[527. ரரர்ம்௪-605௮௮772 த. இந திரியக் 

ஜோர். 

இந்திரியசக்தி சாளிற்ச-2௮0 பெ.(ஈ.) 

1. புலனின் ஆற்றல்; 16 ௦6 ௦116 58056 

௮0 1ஒ 55௦௫ ௦0௨5. 2. கருநீரின் 

(விந்துவின்) ஆற்றல்; 1] ௦9. 

த.வ. புலனாற்றல். 

[5/2 பன்ற 2௮1 த. இந்திரியசக்தி! ]/ 

இந்திரியசங்கம் ரரள்ந்௪-2௮/12௮77 பெ. (ஈ.) 

பற்றற்ற தன்மை; 1011712௭௦௦ 1௦ 162506 0 

வ: ஈ௦-வ4௮றள ௦ 5௨௱5ப௮! ௦/6௨௦15- 

10/01/5917. 

இந்திரியப்பிர சங்கம் 

[541.17212-5/17/22த. இந்திறியசங்கம்] 

இந்திரியசிராவம் 472ந௪-5202/77, பெ.(1.) 
வெள்ளை நோயினால் ஏற்படும் கருநீர் 

(சுக்கிலம்) ஒழுக்கு; 8 480865! 086856 
9149௭0௦௨0௧ மோகம் ௦௦210 ௦0 ௦௮! 

015002௮106 ௦4 5 (சா.அக.). 

[5/0 ற2-220/2-த. இர்திியசிராவம்.] 

இந்திரியஞானம் ராச்ந்௪-727௮/77, பெ.(.) 

உணர்ச்சியின் கருவி; 16 18௦ப1௬ ௦7 

௦௦10௦ 6210 (சா.அக.). 

[இட ரரற2-/72722௧. இந்திரியஞானம்.] 

இந்திரியத்தா ர௬ுட்டியம் சந் ௪-//4/பல7 
பெ.(6) கருநீரின் (சுக்கிலத்தின்) வலிமை; 11௦ 

ர்ெஃ55 ௦7116 8ஊாள (சா.அக.). 

இந்திரியத்துவம் ஈன்ந௪//பவா, பெ.(॥.) 

உணர்ச்சியின் உறுப்பாயிருக்கும் நிலைமை; 

௨௦0114௦0 ௦70௦10 ௮ 00௮ ௦7 5௭15௦ 

(சா.அக.). 

இந்திரியநரம்பு ர்ர்ர்ட2-7௮௮/77மிம பெ.(॥.) 

நாடி (தாது) நரம்பு; 308௱௮14௦ ௦௦10 (சா.அக.). 

[இந்திரியம் 4 நரம்பு] 
[இட் ர்ப்ற் த. இந்திரியம்] 

இந்திரியநிக்கிரகம் /727%:௪-/7/4407௪02/7) 

பெ.(1.) பொறியடக்கம்; 511பல! ஈர ௦7 

(௨ 0985 ௦7 88156. 

[$/ட்ராள்ற் 2-1 த. இந்திறிபுறிக்கிரம்/ 

இந்திரியப்பசை 72ந:௪-0-0௪2௮ பெ.(ஈ.) 

கருநீரில் (இந்திரியத்தில்) உள்ள பிசின் 

போன்ற பொருள்; ௮ வடப௱ா௦/0 50051௮1௦6௦ 

கொங்கர் 6 உளள - ழா. 

[இந்திரியம் - பசை] 

[5/0 ௮ா:த. இந்திரியம்] 

இந்திரியப்பிரசங்கம் ப்ற்ட்:2-0-0//252/172/77, 

பெ.(ஈ.) சிற்றின்ப நுகர்ச்சி; 5உா5பவநு 

(சா.அக.). 

[5ர. ரா்ம்/2-072-8௮/194/772 த... இந் திரியம் 

(நிரசுங்க.ம். 



இந்கிரியப்பெருக்கு 

இந்திரியப்பெருக்கு ஈால்ந/2-0-02பரர்ப 
பெ.(1.) கருநீர் மிகுதியாக சுரக்கை (சுக்கில 

விருத்தி); ௨6பாகொர 86024௦ ௦7 5௭௭. 

[இந்திரியம் 4 பெருக்கு.] 

[5/0 70/04/7772 த. இந்திரியம்] 

இந்திரியப்போக்கு ராளி்ந்2-2 20/40) பெ.(॥.) 
கருநீர் (சுக்கிலம்) மிகுதியாக வெளிப்படுகை; 

1160ல் ராஙியார்கரு ளலா06 ௦4 5ஊாள 

ரர் ௦ெர் 6௦ய/்ா- 5௦௦௮. 

[இந்திரியம் - போக்கு] 

[5/1 000௮77 த. இந்திரியம்] 

இந்திரியபலம் 

//701/7//2-1-1227ப11/)/2/77. 

[இந்திரியம் - பலம்] 

[5/1 றா?” த.இந்திரியம்] 

இந்திரியபுத்தி ராள்்ற/௪-2பம் 

௦4 அடு 008. 

[இந்திரியம் - புத்தி] 
[5/1 ௭0” த. இந்திரியம்] 

இந்திரியபோகம் 7ந்2-2294௮7, பெ.(ஈ.) 
புணர்ச்சியால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி; 560௮3] 

180011855 (சா.அக.). 

த.வ. புணாச்சி மகிழ்தல். 

[5/1 [701௮-0022 த..இந்திரியபோகம்,.] 

/72117)/2-0௮2/77, பெ.(॥.) 

இந்திரியத்தா ருட்டியம் பார்க்க; 56௦ 

பெ.(ஈ.) 

1. ஐம்புலன் உணர்ச்சி; 0௦1௦6004௦॥ ௫ 1/6ரிப6 

58156. 2. புலன் நுகர்ச்சி; 11 ஐல0156 04 வாடு 

58156 3. உறுப்புகளின் உணர்ச்சி; (16 130பநு 

இந்திரியமுடைதல் 

செவி என்னும் ஐந்தோடு மனம், கல்வி (வித்தை) 

என்பதையும் சேர்த்து ஏழுவகை என்று கருதப்படும். 

மேலும் புலன் (இந்திரியம்) என்பது பொதுவாக 

அறிவுக்கருவிகள் (ஞானேந்திரியம்) செயற்கருவிகள் 

(கருமேந்திரியம்)உட்புலக்கருவிகள் (அந்தரேந்திரியம்) 

என மூவகையாகவும் கொள்ளப்படும். (சா. அக.) 

இந்திரியம்நீற்றல் சள்ந்ா-17௮] பெ.(1.) 
கருநீர் (சுக்கிலம்) தண்ணீரைப் போலாகை; 

பயி ௦8 56; 0கரப௦140 ௦07 5014௦ 

௦4 5௭௦29 - 5ற௨ஊ11௪10ட5/5. 

த.வ. நீர்த்தகருநீர். 

(இந்திரியம் - நீற்றல்.] 

[இட் ரள்ட்வா2 த..இர்திியம்] 

நதிரியமடக்கல் /711/)/4/77--/2/42] 

தொ.பெ. (ட். ஈ.) 1. ஐம்புலன்களையும் 

அடக்குகை; ராவா 11 114/௨ 5565. 

2. புணர்ச்சியின் போது கருநீரை 

வெளிவிடாதபடி தடுக்கை; 8பழா௨5510 ௦7 

5௭ யோ 0௦1/௦ (சா.௮௧.). 

த.வ. புலனடக்கம். 

(இந்தியம் - அடக்கல். ] 

[5/-“. ரஸா: த.இந்திரியம்] 

இந்திரியமறுப்பு ளந ப௦௦ய, பெ.(.) 

கருநீர் (இந்திரியம்) தடை; ௦௦511ப௦11/0/ 1௦ 1 

015008௨௦6௨ ௦07 88௱6ஊா - றா - 

7௮1௨0206 (சா.அக.). 

இந்திரியமிறுகல் ஈட? (9௮! தொ.பெ. 
(01.ஈ.) கருநீர் (சுக்கிலம்) கட்டுகை; நதிரியம் 7707 1.91. இந்திரியம் ராள்ந்2, பெ. (ஈ.) 1. பொறி; ௦0௭ ம்ர்கோரா 0716 களார்ஈவி 1ப/0 (சா.அக.). ௦ா டென் 014856. 2. கருநீர் (சுக்கிலம்); 

589. 3. மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி (இந்திரியம் - இறுகல்.] 
என்ற ஐம்பொறிகள் (பிங்); 16 746 ௦926 ௦1 [5/--ள்ந்கா!: த.இந்திரியம்] 
060600; 16 1146 56056 ௦4 06 0௦7 | இந்திரியமுடைதல் ர்ப///77-ப020௮] 
(சா.அக.). தொ.பெ. (1.ஈ.) இந்திரியம் நீற்றல் பார்க்க; 

[5/4 ராள்ட்ச 2 த. இந்திரியம்] 566 ராவ்ந்வா-॥ஐ/ (சா.அக.). 
மெய்மை நூற் (தத்துவ நூல்) கருத்துப் படி பஇ]நீதிரியம் - உடைதல்,] 

புலன் (இந்திரியம்) என்பது மெய், வாய், கண், மூக்கு, /574. 2௮77- த..இந்திரியம்,] 



இந்திரியமோசனம் 

இந்திரியமோசனம் எள்ற்சா222௮, 
பெ.(ஈ.) ஐம்புலன்களின் அவா அறுக்கை: 
௦ ௮௦௱ளார் ௦7 55ப௮ரநூ (சா.அக.). 

த.வ. புலன்தடை. 

இந்திரியயிழிவு 72௬௮-5) பெ.(ஈ.) கருநீர் 
உடைந்து கழிகை; 0651ப௦11௦0 ௮0 
015002௮106 ௦7 898 - 606/77௪/௦17/௦6௨௮ 

(சா.அக.). 

[இந்திரியம் - இரவு] 
/[/8. 4707277775. க..இற்திரியாம்] 

. இந்திரியவம் /72%:௪1௮77, பெ.(.) வெட்பாலை 
யரிசி (தைலவ. தைல. 116.); 56605 ௦7 

///வ7ம்வாச ௮0ஞ்5வ7127/02. 

[5/4 ராச) 2 த. இந்திரியவம்.] 

இந்திரியவிசயநோய்கள் ரரள்ந்2-0/2௮௪- 
/70)72/ பெ.(1.) ஐம்பொறி (பஞ்சேந்திரியம்) 

களாலுண்டாகும் துன்பம், தொல்லை 

(அவஸ்தை); 0150106715 எவர 1௦ (6 
5681150034 00௮15 (சா.அக.). 

த.வ. ஐம்பொறி நோய். 

(இந்திரியம் - நோபப்குர்..] 

[5241 ராரராட்மி-2௮202 2 த. இற்திரபகரிசயாம்/ 

இந்திரியவிசயம் 72-22-2772. பெ.(.) 
புலனின் கருவிகள்; 0016௦1 ௦7 16 5௨௭௭௨5 

(சா.அக..). 

[5/0 ரர் 2-0-9௮/௪ 2 க. இற்திறியவிகபம் / 

இந்திரியவிருத்தி சள்ந்ச-ஈரபா் பெ. (ஈ.) 
1.கருநீர் (இந்திரியம்) மிகுதியாக 
வுண்டாகுகை; 60685 [॥ 16 560௭4௦ ௦4 
52. 2. உணர்ச்சியின் கருவி; 88161/4௨ 

1௮௦ப(நு/ (சா.௮க.). 

[54 ர்பர்ட்ா மாம? த. இற்திறியவிருத்தி] 

இந்திரியவீனம் சாள்ந்௪-/7௮7, பெ.(.) 
1. கருநீர் (சுக்கிலம்) குறைவு; வார் ௦1 

560160௦1 ௦4 5௨6. 2. ஆண்மைத் தன்மைக் 
குறைவு; ॥ஈாற௦1௮ரு; "ஙலாம் ௦7 பர்ரி ற௦வ்லா. 

3. இந்திரியயிழிவு பார்க்க; 566 /727/2-)- 
நப, 

இந்திரை 

[571 ரள்ட்சர௪2 த. இந்திரியவீனம்.] 

இந்திரியவொடுக்கம் ர்ரசர்ந்2-0-22///42ா7, 
பெ.(.) ஐம்புலன்களும் ஒடுங்குகை: 

$ப0ா65540 ௦7 (6 ர்ங6 58௱௨. 2. விந்து 
சுரக்காவண்ணம்தடைசெய்கை; 5பழா௦58101 

௦1 6 860161௦ ௦7 89-5௦ ௨௱௮1௦5 

01725/5. 

த.வ. புலனொடுக்கம். 

(இந்திரியம் - ஐ௫கக.4்/ 

[57ம் ரர த. இந்திரியம்] 

இந்திரியவொழுக்கு ர்ப்2-1-0/பய 

பெ.(॥.) இந்திரியயிழிவு பார்க்க; 56௦ 
//7077)/2-]/-நப 

(இ]ந்திரரியாச் - ஐமுஸ்கு..] 

[54. ராமா த. இந்திரியம்] 

இந்திரியவோதனம் 4721-0224, 
பெ.(ஈ.) உடம்பின் ஆற்றலைத் தூண்டுகை; 

810ப58॥9 16 0௦000 00/65 (சா.அக.). 

(இ]ந்திரியார் - ஓதனாம்.] 
/5/ம். ரானி க. இந்திரப்] 

இந்திரியா சங்கம் ாண்நு2-2௮/14/77, பெ.(॥.) 
புலன் நுகர்வு (அனுபவம்) அல்லது செயல் 

வெறுப்பு; 061௮0௦ 11௦00 5805பவ! ௦0)6௦- 

10/01/5177 (சா.அக.). 

இந்திரியாபதனம் 721ம்:2-02027௮/77, பெ.(॥.) 
உடல்; 0௦0 (சா.அக.). 

இந்திரியானி 7௭721 பெ.(7.) புலனுறுப்பு, 
உணர்ச்சியுறுப்பு; ௮0 ௦0௮ கர்/௦/ 1௨௦/5 

௨ 5ப௱ாப/ப5 ௨0 851075 ர் 01௦ 8 

581894௦ - 587507 079௮47. 

இந்திரியோபாதானம் ,/74ந:2-,22/2747, 
பெ.(1.) ஐம்புலனையும் அடக்குகை; 

[௦50 16 1/௨ 581595 (சா.அக.). 

த.வ. புலனடக்கம். 

இந்திரை' 4727௮) பெ.(.) திருமகள் (கம்பரா. 

இராவணன்வதை. 120.); டலா! 

[52ம் 072722 த. இற்திரை.] 



இந்திரை” 

இந்திரை” 724௮ பெ.(1.) அரிதாரம்: ௦! 
0ா60௮160 8758(௦ (சா.அக.). 

இந்துத்தானம் £சப-ட்ரகாகா, பெ.(ஈ.) 
வடஇந்தியா; ஈ௮6 ப்ள (௦ 24 வரு ௦௮, 

வொர்ளொ றனர் ௦7 (6 [9 ப00௮. 

[பீ. ஈரா ண்சா - த. இந்துக்கானம்.] 

இந்துத்தானி /70-/-2ற/ பெ.(1.) இந்தி, உருது 
. மொழிகள்; (16 [810ப806 ௦7 (-1ஈ0ப518ஈ: 15 
1௦18700896; 2 1 0௨1௭௮ 200120 

1௦ பாய்ப. 

[பீ. 70/௪1/2775 த. இந்துத்தாணி] 

இந்துவி 7207 பெ.(.) இந்திமொழி; 16 1 
180 ப௮0௨6. 

[. ரம் த. இந்தி] 

இந்தோளம் 41/௪, பெ.(ஈ.) மாலையில் பாடும் 
பண் வகை (பாத. இராக. 73.): 8 50601௦ 
௦௫-௫6 800௦0௮1௨1௦ 6௦ 5பா0 பெரா 
வவா05. 

த.வ. இந்தளம். 

(5/6 007202 2: த. இந்தோளம்,] 
இப்பவம் ௦220௮7), பெ.(ஈ.) இப்பிறப்பு: (6 

651௦ம் (சா.அக.). 

இப்பா றற பெ.(ஈ.) நன்கொடை; 014. 

[0.22 த. இ)்பா..] 

இபம் ச்சா பெ.(ஈ.) 1. யானை; &1€டரலா( 
“திசைய/பசீசெி (விங், புதுப, 3:37). 
2. யானைக் கொம்பு; 690016 (ப௨(. 5. மரக் 
கொம்பு; 6 மாஸா மா 10 01 ௨1௦௨. 

[5/6 6௪ ? த. இபம்] 
இபரோகம் /௦2724௮/77, பெ.(.) யானைக்கால்: 
௦௦ 169 - 8790௮0௮5/9 (சா.அக.). 

[5/4 672-222 த. இபரோகம்,] 

(இபம் 2 இபரோகம், ]] 

402 இமாம் 

இபாதத்து 82/௪7, பெ.(ஈ.) கடவுளுக்குச் 
செய்ய வேண்டிய வழிபாடு; 14/05 1/0 ௦7 0௦0. 

ஒருகனுக்கு அறிவு எவ்வளவு இருந்தாலும் 
அவனிடம் இபாதத்து இல்லையானால் 
பபணீலிலை (முக.மதி.), 

[கப: 0௪௦௪12 த. இபாதத்த] 

இபாரத்து /27//0, பெ. (ஈ.) 
சொற்றொடரமைப்பு; 8௫/1௪ ௦7 வாரா, ௫௦௦௨ 
௦1 095810. நீ எழுதிய ௪21/7 சத்தில் 
இடாரதிதுச் சரியாப் இல்லை (௬.1). 

(47: மீ.அ௪? த. இபாரத்தபி 

இபுதார் /5ப23 பெ.(॥.) நோன்புக்குப்பின் 
உண்ணுகை; 62/0 ௮ 1351. ரம்சான் 
தோன்பில் ஞாயிறு மறைந்த பின் இபுதார 
செய்யவேண்டியது ((0௧.மதி.). 

த.வ. நோன்புணவு. 

/&: 2 இப்தரா 2 ௧. இதா] 
இபுனு ம்மாப பெ.(॥.) பிறங்கடை, 

வழித்தோன்றல்; 801 ௦4, 06508ரொர் ௦7, 
கத்தாபின் இடனு கரத் உமார் (முகபதி. 

/47: மா த. இபுகபி 

இமாம் ர்க, பெ.(ஈ॥.) தொழுகையை 
நடத்துபவர்; 80ர7(ப௮| 168047 0 0ப106, ௨௮38 
1! 019760814௦ நாலா. தொழுகையில் 
இமைப் பின்பற்றியே மற்றவர்கள் செயல்பட 
பேண்டும் (முகமதி). 

த.வ. தொழுகை ஆசான். 

[47:8௮ 2 ௬. இராம்] 



இமாமத் 

இமாமத் ரசசர் பெ.(॥.) பள்ளிவாசலில் 
(தியானம்) உள்ளொடுக்கத்தைத் தொடங்கி 
நடத்துகை; 16 801 ௦7 168010 11௨ நாஸா 
1 ௨௱௦80ப௨6. 

/47 1774772712 த. இமாமத்] 

இயாத்து நகர, பெ.(॥.) நோயாளியைப் 
பார்க்கை; 41511 009 116 5100. இயாத்தச் 

செய்யகேபள்டியது மூகமகியாகளிள் ௧ட)ம 

(முகமத) 
/4: /௪௦௪ த. இயாத்து:] 

இயாதம் 22277, பெ.(॥.) யானைத் தோட்டி 

(பிங்.); /60வ% 0020. 

[5406 4/2 2 த. இயாதும்/ 

இயேசு 250) பெ.(1.) கிறித்துவின் இயற்பெயர்; 

௨ 18௮ 1000 016 றாவ! ஈ% ௦1 

2ஓ5ப5 மொ. 

[//ம், 65/22 0/6. (250062 த. இய்பசு.] 

இயேசுநாதர் /22/-/72௦22/; பெ. (॥.) இயேசு 

பார்க்க; 566 721. 

இரக்கை 7/௮) பெ.(.) 1. காப்பு; வாபி ௦ 

சாரா. 2. திருநீறு; 580080 85௭௦5, 95 9 

ள்ள ௦ றா௦1601௦௱ ௮0 ஸரி. “இரக்கை 

பெணும் பேரா மிதற்கு  (௪வ௪, பொது: 204.) 

[5/1 12/22: த. இரக்கை..] 

இரகசியப்போலீசு /29௪3]:௪-0-22//8ப) பெ. 

(ஈ.) துப்பறியும் காவல்துறை; மா௱ஈவ। 

[ஈர்ஏ19௨ா௦6 டி௨றவா்றகா( ௦7 (6௨ [01/06 

567௩/1௦6, 80 081௨0 $௨௦௦ப56 14 15 8 56061 

515106. 

த.வ. கமுக்கக்காவல். 

[51 ச்சா 12. 20/02 த. இரகசியப் 

போலீச../ 

இரகசியம்! சரசகடி7 பெ.(ற.) 1. தனக்கு 
மட்டுமே தெரிந்த, பிறர் அறியாமல் காக்கப் 
படுகிற செய்தி; 5௪0௦1. இந்த இரகசியம் 

யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. 2. ஒரு சிலரைத் 
தவிரப் பிறர் அறியாத நிலை; 58016]. 

தொழிலதிபரிடம் இரகசியமாக னாத 

இரசக்கட்டு 

ட பெறுகிறது. 3. பிறர் அறியாதபடி 
தனக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ளும் நிலை; 

ார803; 11 560௭. 4. அறிவினால் புரிந்து 

கொள்ளவோ விளங்கவோ இயலாத மறை 

பொருள்; 51௨07, 860161. படைப்பின் 

இரகிபத்தை யார அறியார். 

த.வ. கமுக்கம். 

/5/ம அிச2 2 த. இரகசியம்] 

இரகசியம்” ௪௭௪23ட௮7, பெ.(ஈ.) பெண்குறி; 
[6௦ சொர்க ௦4 எர2ாலி6. 

[5/6 72/25)/22 த. இரகசிமார்.] 

இரச்சு 72204 பெ.(॥.) கயிறு (பிங்.); ௦௦10, 1006, 

5110. 

[5/0 270/2 த. இரச்சு..] 

இரச்சுப்பொருத்தம் /2220/-/2-,00/ப///4/77, பெ. 

( 1.) திருமணப் பொருத்தங்களுள் ஒன்று 

(சோதிட. சிந். 197); 8 161011௦ப5 

௦௦௨50000௨௦ 64/௦௦ 1௦ ॥010500065 

0117௨ ௦806௦01146 மார06 810 ௦7 116 0106- 

07000 ௦16 ௦112 /(-்272-0-,0௦/0//12777. 

த.வ. மணப்பொருத்தம். 

[இரசசு - போருத்தம்/ 

54ம் ஏர22 ஐ. இரச... 

இரச்சுவம் ,/2220/14/77, பெ.(1.) குற்றெழுத்து; 
5௦1 4௦0வ!. '“குறிலுங் குறுறையுமி 

இரச்சு௨முங் குறில் “(பேரகத். 79, 

த.வ. குறில். 
[541 725022 த. இரச்சுவம்/ 

இரசக்கட்டு /72.22-/- 270] பெ.(ஈ.) 

நெருப்பிற்கு ஒடாதபடி யிறுகச் செய்த 

இதளியம் (ரசம்); ௦௦1501102160 ௦7 8010 160 

ஈ௦பரு 080௮016 ௦4 510 16 1251 ௦7 

112 (சா.அக.). 

த.வ. இகளியக்கட்டு. 

[இர௫ம் - கட்டு] 

[54ம் 2922 த. இரசம்] 



இரசக்கலவை 

இரசக்கலவை ௪2௪-4௮௮) பெ.(ஈ.) 

இதளியம் (பாதரசம்) பிற மாழை (உலோகம்) 

களோடு சேர்ந்த கலப்பு; உவ; 8 

0௦0௦ பா0 ௦4 ஈாகா௦ரு யாம் வான்ள றவ 

(சா.அக.). 

(இரசம் - கலவை] 

[5/7. 2522 த. இரசம்] 

இரசக்களங்கு ர௪2௪-/௪ரமப பெ.(ஈ.) 

இதளிய (இரச)த்தைக் கட்டிய பிறகு மூலிகை 

களினால் அது நொறுங்கும் படிச் செய்வதும், 

ஊதை நோய்யைக் குணமாக்கப் 

பயன்படுவதுமான ஒரு பொருள்; 8 10௱ ௦7 

பேரு சன் [5005010476 கர்ண 1 ௮/0 

௦5 ௦ 8 51916 ஈ வர்ர்ள் 11 ௦ 06 ஒவ] 

௦0460. 415 ப56ரபி! ர கிர்ளாமு (சா.அக3. 

கு.வ. இரசவெட்டை. 

[இரசம் -- களங்கு.] 

இர சக்களிம்பு /௪2௪-/-/௪ற்ம்ப பெ.(ஈ.) 
காயத்தை ஆற்றுவதற்காக இதளியத்தால் 
(பாதரசம்) செய்தவோர் மேற்பூச்சு மருந்து; 8 
போல செர்ன் 00/60 1௦ ஈவா பர 

போ (சா.அக.). 

[இரசம் 4 களிம்பு] 

[510ம. 7252 2 த. இரசம்] 

இர சக்காரசிந்தூரம் //255-/-(272- 
அஸ்ர்) பெ.(॥.) காரமேற்றிய இதளியச் 
செந்தூரம்; வா [ரார்(வார் 0006 ௦4 ா6£௦பரு. 

(இரசம் * காரம் 4 தசம் ] 

[5/4 12225 த. இரசம்] 
இரசக்கிண்ணம் /22௪--/ரலா, பெ.(ஈ.) 

இதளியத்தை இறுகச் செய்து வெள்ளியைப் 
போலுருக்கித் தகடு தட்டிச் செய்த கிண்ணம்: 
8 ௦6௦14 806 07 ௦௦0501142160 ௱்ள்வபேரு ௨0 
ப560 |ப5* 1166 2 விங் ௦5 (சா.அக.). 

[இரசம் - கிண்ணம். 

[5/4. 72522 த. இரசம்] 

404 
இரசக்குண்டு 

இரசக்கிண்ணி ௪2௪-081 பெ.(ஈ.) 
கட்டியான இதளிபத்தாற் செய்த உண்கலம்; 8 

012162 ௱௨06 017 0050110216 ௱ா௦பரு 

(சா. அ௧.). 

[இரசம் - கிண்ணி] 

[5/4 25௪2 க. இரசம்] 

இரசக்கிணறு ௪2௪-/-//8௭10  பெ.(ஈ.) 

இதளியக் குழி (வின்.); 0ப1௦% 5142 ஈரா6. 

[இரசம் 4 கிணாறுபி 

[541. (2௦6௪2 த. இரசம்] 

இரசக்கிரியை ர்ச-ற்ன பெ.(ஈ.) 

1. மூலிகைச் சாற்றிலிருந்து கசாயம் இறக்கி 
அதைக் குழம்பாகக் காய்ச்சு முறை; 9 ௦௦௦55 

௦4 ஒவர உட நே (ஈரா 10 

06000110௦0 07 ஸா ராப ௦ ரொப08. 

2. புண்களை ஆற்றுவதற்காகத் தேனோடு 
கூட்டிப்பயன்படுத்தும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து; 
8 றா608ா81௦ஈ ர" லஷூபாங௨0௪, ௨றற0/(60 140 

1௮140 பட 8 பள, ௦ ௦ ஷறாரி(௦ 501 

9117 ஈம் ர் படா றக௦ள௭1(௦ஈ 14 மர்ர் 

௦. 

[54ம் ௪௪௪/0 2 த. இரசக்கிறியைபி 

இரசக்குடுக்கை ரச௪5௪-/6/பஸ்க] பெ.(ா.) 
இதளியத்தை அடைக்கும் குப்பி (வின்.); உரு 
58! 6060132016 101 ஈாசா௦பரூ 5ப௦) 25 3 
200011ப14 561 ௦ 3 நு 00பா0. 

த.வ. இதளியக்குப்பி. 

[இரசம் - குடுக்கை.] 

[541. 25௪ 2 த. இரசம்] 

இரசக்குண்டு ௪2௪-/-/மாஸ், பெ.(ஈ.) 
அழகுக்காக தொங்கவிடும் இதளியம் பூசிய 
கண்ணாடி உருண்டை: 01௦6ப/8 018565 
009160 பரம் ஈளாபரு, பகபலிடு ரபா பழ 95 
8 ௭1406 ௦7 06001211௦1. 

த.வ. இதளியக்குண்டு. 

[இரசம் - குண்டு) 

[5/ம். 25௪ 2: த. இரசம்,] 



இரசக்குழி 

இரசக்குழி 722௪-/-/ய// பெ.(ஈ.) இரசக்கிணறு 

பார்க்க; 866 //22௪--0727ப 

[ரசம் * குழி] 

[5$/ம். 12522 த. இரசம்] 

இரசகந்தபாடாணம் 7/222-/72௪-22228727, 
பெ.(1.) சாதிலிங்கம் (மூ.௮.); ॥60 5ப!ற௱்பா௮்௦ 

௦4 று ா௦பரு. 

[ஒகர். 

இர சகந்தபாடாள௱ம்./ 

இரசகந்தம் சச-/ா2௪77  பெ.(.) 

குங்கிலியம்; 1௮15௦௨ ஈநாற்-2௮/௨7100௨10701 

7). (சா.அக.) 

/2520)02427 022௪ 2 த. 

[82 சர 2 த. இரசகந்தும்.] 

இரசகந்தாயம் 4௪2௪-௮72௮, பெ.(.) 

1. வரி; 10 பர்6, 12௦. 2. வளமான நிலம் (1௩.); 

[ஊரு ௦7 (06 5011, 5011 2ா௦பப௦று, 

[இரசம் * கந்தாயம்.] 

[$/ம் ௪௦௮ 5 த. இரசம்] 

இரசகர்ப்பூரம் 7௪2௪-6௮-,0-20727 பெ.(॥.) 

இரசகருப்பூரம் பார்க்க; 58௦ /௪2௪- 

42/00. ப/2/77. 

[இரசம் - கர்ப்பூரம்] 

[5/ம் 2௦௪2 த. இரசம்] 

க. கருப்பூரம் * 5/4. 4//00ப7௪. 

இரசகருப்பூரம் /222-42/022472/77, பெ.(1.) 

இதளிய (பாதரசம்)த்தினின்று செய்யப்படும் ஒரு 

சரக்கு; 601041௦706 ௦4 ஈறு - ்பூொகால 

5பூம-1௦ர்ப்பர சீ வ்ள(516. (சா.அக.) 

(ரசம் 4 அரு.ப்பூ.ர2ம்... 

[5/0 ௭௦௪ 2 த. இரசம்] 

இரசகன் ௪2௪௪௪ பெ.(.) சலவைத் 

தொழிலாளி; 1௧௮510 ௮-௱௮ா. 

[8/5 அச 2 த. இரசசன்.] 

இரசகா ரச பெ.(ஈ.) சாதிலிங்கம்; [60 

5ப1றஈபாள் ௦7 ஈாஊ௦பரு (சா.அக.). 

இரசகெந்தி 

இரசகாந்தவிருட்சம் /௮22-/2/702-1/ப//0௮/77, 
பெ.(ஈ.) ஒளிமிகுதியாகவுள்ள மரம்; ஈாஊா௦பரு 
௦10655 166. 1115 8 1166 8பழ00560 1௦ 

06 9 பாரம் 25 ஈ௱ா௦பரு (சா.௮க.). 

[80௪5௪4 த. காந்தம் * 50 ரச 2 ஐ. 

இரசகாந்த௨ிர.ட்ச்./ 

இம்மரமிருக்கும் இடத்தில் இரவு தோன்றாது. 

இது தோற்றத்தில் பலாமரம் போலவும், மென்மையில் 

வாழைமரம் போலவுமிருக்கும். இதில் வெள்ளை, 

கறுப்பு என இருவகை உண்டு (சா.அ௮க௧.). 

இரசகி ர்௪2௮4 பெ.(ஈ.) வண்ணாத்தி; ௪௦௱௮ 

௦7 1௨ நுாறாவா 09516. 

[5/ு 572 த. இரசகி] 

இரசகிரீதம் ச்சக்ச/ண்சொ பெ. (ஈ.) 

சுண்ணாம்பு கலந்த இதளியம் (இரசம்); 

ஈு௦பரு ௦௦0460 மர் பலி. 

[561. ௪5௪-4//7/4௭ 2 த. இரசகிரதம் 

இரசகுரு 722௪-4070) பெ.(1.) 1. இதளிய (இரச) 

மருந்துகளில் முதன்மையான மருந்து; 116 

பிர்லா ஊர உ ௱ாசா௦பா/வ! 0000௦ பா05. 

2. இதளிய (இரச) சுண்ணம்; உ ௱ஊபோவ! 

மாகா ஈஸா 6 06௦ப0௮ா நா௦0எடு/ 

௦ 11வாகபர்ார ரீக ராஎ்வி5 ர 9016. 

[இரசம் - குரு. 
[5/4 725௪ 25 த. இரசம்] 

இரசகுளிகை ௪2௪-9௪2 பெ. (ஈ.) 

1. இதளியத்தால் செய்யப்பட்ட மாத்திரை; 

ஈர றரி!. 2. சித்தர்கள் பயன்படுத்திய 

மாத்திரை (சி.சி.11: 5); 01 5910 ௦ 128/6 ௦68 

ப56௨0 ௫ 1௨ 5100415. 

த.வ. இதளியக்குளிகை. 

[இரசம் 4 குரி] 

[9/0 (௪௦௪2 த. இரசம். 

இரசகெந்தி 4௪2௪-4274 பெ.(ஈ.) அனைத்து 

மருந்துகளுடன் சேருமோர் இதளியகுரு 

(இரசக்குரு); டி1௮04 ஈளபபோர௦ 5ப]றர்ர0௦ ர்ச் 

95 91௨0 1௦ 6௨ ௮ பாரனாதவ! 8081 ॥ஈ வப 

20/௦1065. 



இர சகேசபீடம் 

இரசகேசபீடம் /௪52-252-0/7, பெ. (ஈ.) 
துத்தம்; 116 பராமார௦1 - 21௦ 5ப/00௪1௦ 
(சா.அக.). 

/5/0. /224(252-0 40௮772 க. இரசகேசபீடம்] 

இரசகேசரம் ௪2௪-62௪, பெ.(ஈ.) 
கருப்பூரம்; வேறா (சா.அக.). 

இரசகேந்திரலோகன் /௮52-6570772-/292 
பெ.(॥.) இதளியம் (சூதம்); ஈுஊ௦பரு. (சா. அக.) 

இரசச்சுண்ணம் /௪32௮-௦-2ப௪௱, பெ.(ஈ.) 
பூச்சு மருந்துவகை (மூ.அ.); 6௦006 ௦7 
ஈறு. 

[இரசம் 4 சுண்ணாம், ] 

[5/1. 729௪2 த. இரசம்] 

இரசசித்தன் 7௪2௪-52, பெ.(ஈ.) இதள் 
மாற்றியம் (இரசவாதம்) பயின்றவன்: 3 51001௮ 
44௦ 18 814160 1 வாரு (சா.அக.. 

[இரசம் -- சித்தன்.] 

[58ம் 122௪2 த, இரசம்] 

இரசசித்தி 22௪-349; பெ.(ஈ.) இதள் மாற்றியப் 
(இரசவாதம்) பயிற்சியினாலுண்டாகும் அறிவு: 
6 1004160096 ௦1 ௮10 1ஈடு. 

[இரசம் - சித்தி] 

[5/4. 12522 த. இரசம்] 

இரசசிந்தாமணி /259-5/722477௮1] பெ.(॥.) 
இதளிய (இரச) மருந்தைப் பற்றிக் கூறுமோர் 
மருத்துவ நூல்; 3 0௦௦14 6 பேரு 80 15 
௦௱ட௦பா06 (சா.௮௧.). 

[இரசம் - சிந்தாமணி] 

[570. 25௪2 த. இரசம், ]/ 

இர சசிந்தாரம் /22௪- 720727. பெ. (ஈ.) 
இதளியத்தால் செய்யப்படும் மருந்து 
(6பைஷஜ.); 0406 ௦4 ஈ௦பரு. 

| [5/. 72௦௪-75 த. இரசசிற்தூரம்] 
இரசசீவரட்சாமிர்தம் //:282- 802. 

/2/221702/77, பெ. (1.) இதளியத்தைப் பற்றிக் 
கூறுமோர் ஆயுள் வேத நூல்; 8 162086 (ஈ 
ஷப்ங6வே0 ஈ௱ள௦பரு (சா.அக.). 

406 
இரசசெந்தூரம் 

இரசசீனிச்சூரணம் /22௪-2/9/2-24727௮/) 
பெ.(॥.) அண்ட ஊதை (வாதம்), அரையாப்பு, 
புண் சூலை முதலியவைகளுக்குக் 
கொடுக்கும் ஒரு வகை மருந்துப் பொடி; ௮ 
ஈ€/ வ! 900௪ றா௦5010660 ட /ஞ்லா5 
1௦ 1149700616, ௩௨௦5! ௦௦றிவ/ா(5 5பள் 
25 பபட௦ 610. (சா.அக.). 

[5/61. :25௪74/- 20௪ 5 த. இரசசினிச் 
கூ. ரணம்./ 

இரசசு ௪2௪50 பெ.(ஈ.) 1. ஊனில் இருந்து 
உண்டாகி மாதவிலக்குக் காலத்தில் 
பெண்களுக்கு அல்குல் (யோனி) வழியாய் 
வெளிப்படும் நெய்மத்தைப் போன்ற ஒரு வகை 
அரத்தம்; 1௨ ராப! 61௦௦0. 2. மகளிர் 
பூப்பு நீர்; ௨ றர 0/5௦8ா06 ௦14 ௮ 
்ரொகா. 3. பூந்தாது அதாவது மலரின் 
மகரந்தப் பொடி; 16 ஐ௦11௨ஈ ௮௦ அ௱ர் ச ௦7 ௮ 
11௦ (சா.அக.). 

இரசசுத்தி ௪22204] பெ.(.) ஈயம் (வை.மூ.); 
1690. 

/5/4். 125௪-7 20025 க. இரைசசுத்தி] 

இரசசுவலம் 7௪5௪-20௮7 பெ.(ஈ.) எருமை; 
ஓபர்1௮10. 

இரசசுவலை /72.52-8ப1௮4/ பெ.(ஈ.) 
மாதவிலக்கு, தீட்டு; ௨565 (சா.அக.). 

[ரச்சு லை, / 

[$/1. 25250 5 த. இர] 

இரசசூதம் /452-272277 பெ.(ஈ.) மண்டை 
யோட்டிலிருந்து செய்யும் ஒரு வகைச் சுண்ணம்; 
“ 060 0௫087 றாஜ60 17100 16 
ப்௱ளா வவ, 

[57ம் சச க. இரசம்] 
இரசசெந்தூரம் /7252-2/721044/77, பெ.(॥.) 

1. இதளியச் சிந்தூரம்: £60 ௦40 ௦4 ஈ௱ஊ௦பரு. 
2. மஞ்சள் நிற இதளியச் சிந்தூரம்; நய 
௦006 07 ராகா௦பரு - 1 நுொகாஞுார் டிப்பெற 
ரி8/பா. 

(5/4. /25௪-சர்ரப 2 த. இரசசெற்தாரம்.] 



செப் 

இரசசெம்பு 407 

இரசசெம்பு 4௪2௪-2௨72) பெ.(ஈ.) இதளியம் 
(இரசம்) ஏற்றிய செம்பு; 60006 8௱௮1/080. 

[இரசம் 4 சொப்பு] 

[8ம் 25௪2 த. இரசம்] 

இரசசெய்கை ௪2௪-22௮ பெ. (ஈ.) 

அறுவகைச் சுவைக்கும் உண்டான தொழில். 

அதாவது - இனிப்பு, புளிப்பு, உப்பு முதலிய 

இம்மூன்றும் வளி (வாயு)யையும்; துவர்ப்பு, 

இனிப்பு, கசப்பு இம்மூன்றும் பித்தத்தையும்; 

துவர்ப்பு, கசப்பு, கார்ப்பு இம்மூன்றும் கோழை 

(கபம்)யையும் போக்கும்; 1116 ௮௦11௦1 07176 51% 

140 ௦7 (55125 11 ரசப்பளா0 14௪ 6176௦15 ௦7 

(175 3 ஈபா௦யா5 95 8௦ 80௦6. 

[இரசம் - செய்கை.] 

[51 725௪2 த. இரசம்] 

இரசசெவ்வத்திரம் ௪2௪-2௪1௪4/277 

பெ.(.) இரசசிந்தூரம் பார்க்க; 566 [2.52 

$//7014722/77. 

இரசசெவ்வியோதிரம் 222-221 

22௮77, பெ. (1.) ஒருவகை இதளியச் (இரச) 

சிந்தூரம்; 1௪0 00006 ௦4 பேரு (சா.௮௧.). 

இரசசோதனம் ர்222-22227௮7, பெ.(॥.) 

வெண்காரம்; 0௦12, (சா.அக.). 

இரசத்தைக்கருவாக்கும்வேந்தன் /௪2௪/12- 

ையமதி போ -பகரசற பெ.(1.) கார் முகிற் 

பாடாணம்; 8 084 01௦ ப0-௦௦1௦பா௨0 8௭59௦ 

(சா.அக.). 

இரசதகிரி ௪5௪௦௪-ஏரு பெ.(.) பனிமலை 

(கைலாசமலை) (அழகர்கல. 33.) ௱௦யார் 

6வி௮5௮ 11௨ ௮0௦௦௨ ௦4 8, 850 08160 

6௦2056 1* 15 ௦௦5/0௪7௨0 1௦ 06 ௨ 81004 

௱௦பாம்வா. 

[94 ச்ற்ாழர்/2 த. இரசதகிர்! ]/ 

இரசதசபை .ர௪2௪௦௪-2௪2௮; பெ.(1.) 

மதுரையிலுள்ள வெள்ளியம்பலம் (நடராசர் 

அவை); வோ ஈ௮॥ ௦5 [சச 16 

ஓறர்ரட ௮4 ॥4பொல் ரா௦ா [66 6வா0 00720 

காண் ஒரிங்லா. 

த.வ. வெள்ளிமன்றம். 

இரசதாது 

இரசதநிமிளை 722௪/2-41/2 பெ.(ஈ.) 
வெள்ளிநிமிளை (இராட்.); 618௱பா் ௦4 ௮ நர(16 

001௦பா. 

[5ம் அகா 2 த. ,இரசதறிமினை..] 

இர சதபற்பம் /௪2௪௦௮-0௮/0௮/7, பெ. (॥.) 
வெள்ளிப்பொடி; 0)406 ௦4 814/2. 

[5/ம் அற 0/௪௮௮7 2 இரசதபஸ்மம் 2 த. 

'இரசதபற்பம்.] 

இரசதம்! ௪5௪௦௭௭, பெ.(॥.) 1. இதளியம் 

போன்ற நிறமுடைய வெள்ளி; 81427, வார் 15 

ஸ்ர ரா ௦௦1௦ பா. 2. அரத்தம்; ௦100௦0. 3. பொன்; 

0௦10. 4. யானைக் கொம்மு; 11௦ [ப ௦8 லா 

லாகா. 5. இதளியம் (பாதரசம்); ஈல௦படு/. 

6. வெள்ளை, யர்/ர்€ா௨55, 14/4 0௦10பா. 

7. முத்துமாலை, 991120 ௦1 6816. 

[5/1 5௪/௪ 2 த. இரசதம்] 

இரசதம்”£ ௪2௪௦௮, பெ.(॥.) உணர்ச்சி; 

0355100 ௦7 6௦1/0. “இரசதத்தின் 

குண மெய்தி தான்முகளா யுலகனும் *(கூரமப 

பிரகிருதி! 22). 

[5/4 72/25 2 த. இரசதம். / 

இரசதம்” ர்சஃச22, பெ.(1.) அரைப்பட்டிகை 

(பிங்.); 911016, 6எ. 

இரசதமணல் ர்ச5௪௦2-௱௮17௮] பெ.(.) வெள்ளி 

கலந்த மணல் (வின்.); 5910 ௦௦9 ௨/௮: 

த.வ. வெள்ளிமணல். 

[இரசதம் * மணால்,./ 

[5/7 2502 2 த. இரதம். 

இரசதமனி ர்ச2ச2௭7௮௮ பெ.(॥.) நுரையீரலி 

லோடும் அரத்தக் குழாய்; 8 ௮1 ௦7 16 

1பா95-2ய/0௦வு ௮1௨17 (சா.அக.). 

[இரசம் -தமணி.] 

இரசதாகி 7௪2௮/24) பெ.(1.) கடுக்காய்; 110/௮ 

0௮-ஈபர* (சா.அக.). 

இரசதாது ர்த22-2204 பெ.(.) 1. இதளியம் 

(இரசம்); 0ப1௦/-5॥/6ா 85 9 ர்ம்னாவ. 

2. உடம்பிலுள்ள எழுவகை ஆற்றல்கள் 



இரசதாபமானி 

(சத்துக்கள்); 116 56/6 *பாொவார்வ| 

வெ ௦8 008155 1 116 வாரா! ௦௦ஞ், 

பள் 395 ௨ நாற் ஜட 610. 

[இர௫ம்--தாது.] 

[5ம் 725௪2 த... இரசதும்] 

இரசதாபமானி ௪2௪/2௦௪-721 பெ.(ஈ.) 

வெப்ப அளவை, வெப்ப நிலையை 

அறிந்துகொள்வதற்காக இதளியத்தைக் 

(பாதரசம்) கொண்டு அமைத்தவொரு கருவி; 

9 1௭௱௦௱௭16 முன்ப ஈக ராகா௦பறு ॥ஈ (5 
ஓழவுேோ௦ 00/ப௱ர (சா.அக.). 

த.வ. வெப்பமானி. 

பாரன்ஹீட் வெப்பமானி 
7 

4, ம் 

& 
சென்டிகிரேடு வெப்பமானி 

இரசதாப்பிரகம் //22௪1/20,0//24.277. பெ.(.) 
நான்கு வகை அப்பிரகங்களுள் வெண்மையான 
அப்பிரகம்; 006 ௦7 177௦பா1ளக 67 11/02, ற்ப 
ு ௦01௦பா (சா..அக.). 

இரசதாரை /௪5௪-/அ௮ பெ.(1.) உடம்பில் பரவி 
நிற்கும் அரத்தத்தோடு, உண்ட உணவு 
(அன்னாசம்) கலக்கும்படிச் செய்வதற்காக 
நெஞ்சறையிலமைக்கப்பட்டவொரு வகைக் 
குழல்; 9 ௨55906 மர் வூலி- 50 'ங்வி5, 
பர்ர்ள் ௮016 85 உ ௦வாவ! 1 106 0016௦0414௦ 
௦4 6 ரர 16 0௦4015 ௦7 (6௨ ௦௦ஞ் 
௦90௦8 16 140ா80௱ 3௮014௩ [6 எ 5104 
௦1176 0௦ஸ் 2௦௦௩௦ (௨ ஸெெொரகு௱-7/9௦72-7 
0ப௦1(சா.அக.). 

[இரசம் - தாரை.] 

இரசப்புகை 

/5/4. ௪௦௪ 2 த. இரசதம்] 

இரசதாளி /௪2௪-/2 பெ.(ஈ.) வாழை வகை; ௮ 
(ொ்௦ர இினார்கா. 

[5/1. 255-02/4௪ 2 த. இரசதாி] 

இரசதுவிகெந்தி 7௪2௪-/ப%6721 பெ.(ஈ.) 

சாதிலிங்கம்; 9 668பர(ரீப। 60 ௦௦1௦ பா1ஈ0 
ல வர்ரிவிடு றாஜவா€0 1100 5பிறர்பா 
8௭௦ ஈ௦பரூு- 5ப/ற0யர் ௦7 /4எ௦பரூ 

(சா.அக.). 

இரசதோடம் /௪2௪-/2ர௪, பெ.(ஈ.) 

1. இதளியத்திற்கு (இரசத்திற்கு) 
இயற்கையாகவே அமைந்த எட்டுவகைக் 
குற்றங்கள்; 111௨ 61014 ஈகர்பாக! 0616015 
0509 ॥ ௱ஊ௦பர. 2. இதளிய மருந்தின் 
பயன்பாட்டால் உடம்பினுள் ஏற்பட்ட நஞ்சு; 16 
ர்! 9018500489 ரா ௱/8ப86உ மர 
பேரு - 44௦ப7/-1 வ. 

[574. 125240025௮ 2 த. இரசதோடம்] 

இரசநாதம் 7௪2௪-7227 பெ.(ஈ.) இரசநாதன் 
பார்க்க; 52௦ //232-/7.202 

இரசநாதன் 7௪2௪-7222 பெ.(ஈ.) இதளியம் 
(மூ.அ.); ஈான௦பரு. 

[5/1. 722௪7200௮2 ௧. இரசநாதன்.] 

இரசநீகான் 7௪52-72 பெ.(1.) நிலவு; ஈ௦௦ 
(சா.அக.). 

இரசநீசலம் /௪35௪-ஈ/5௮2௭௱, பெ.(ஈ.) பனி: 11051, 
வெ (சா.௮க.). 

இர சப்பிடிப்பு /௪5௮-௦-௦/2௦ய0, பெ.(ஈ.) 
மை ககூதை(வாதம்) (பைஷஜ.); ஈஊா௦பா/௮| 
பற். 

(இரசம் - பிடிப்பு 
[5/௩ 5௦2௦ த. இரசதம்,] 

இர சப்புகை /7252-0-0 ப] பெ. 
இதளியத்தின் ஆவி; ஈ௦௦ப/௮! 420௦பா. 

[இரசம் - ப௯க...] 

1.) 

[5/4 72522 த. 'இரசதம்.] 



இரசப்புண் 

இர சப்புண் 7௪2௪-௦0-௦௮, பெ.(॥.) இதளிய 

மருந்தை அதிகமாக உட்கொள்வதால் ஏற்படும் 

வாய்ப்புண்; 1ஈ1/ஊ௱௮1௦௱ ௦74 11௨ ௦ம் ௪4௦. 

பெ6ீ 1௦ ஈுனாபோவ! 0018501100 - /427₹0ய//௮/ 

510177௪115. 

[இரசம் - புனம். 

54ம் 2522 த. இரசதம்] 

இர சபதங்கம் ,/7௪2௪-௦௮0௪/194/7 பெ.(ஈ.) 

இதளியத்தை மற்ற சரக்குகளுடன் சேர்த்து 

ஏனத்திலிட்டு மூடி எரிப்ப தனால் ஆவியாக 

மேற்சென்று, மூடியிருக்கும் ஏனத்தின் அடியில் 

படிந்திருக்கும் இதளியம் (இரசம்); 116 
பரு பண்ட் 15 ௮0௦பா/5ஓ0 மட 6௪0 ௮18 

19 ௦௦00871560 15 1௦ ௮ 80110-5ப0/47௪120 

77670பட/ (சா.௮க.). 

[5/2 ௪5௮0௮௦4/-ர௮ 2 த. இரசபதங்கம்,] 

இரசபந்தனி ர்ச5௪-மனாசறர் பெ.(ஈ.) 

இதளியத்தை (இரசத்தை)க் கட்டுவதற்காக 

பயன்படுத்தும் மூலிகைகள்; 16 ப05 வ்ர்ர்ண் 

276 ௦9901௨ ௦7 ௦௦05014044 ஈாகபோு 

(சா.அக.). 

இதளியத்தைக் 

சர்க்கரை வேம்பு, சாயா மரம், செம்பல்லிப் பூடு, 

தித்திப்புக்கோவை, கற்றாமரை, கண்பூ, தாம்பூரச் 

சிகை, உரோம மரம், கிளி முருக்கு, தேவதாளி, 

பொன்னூமத்தை முதலியன. 

இர சபலம் ௪2௪-௦௮௪, பெ.(ஈ.) தென்னை 

(மலை.3;: 6௦௦௦ஈப% ஐவி௱, 50 ௦60 4௦ 115 

௦10 1பர்( வர்ர ருர்௮05 8 ௨௦1 ரிப[0. 

[5/1 ௪52௪-07௮௪ 2: த. இரை சபலம். 

இரசபற்பம் /௪2௪-,2௮2௮/72, பெ.(ா.) இதளியப் 

பொடிமம் (மூ.அ); 02406 ௦4 ஈாஊபபு ௦2%. 

[5/7. ௪5௪0௪௮1742 5 இரசபஸ்மம் * த. 

இரரசபற்பாம்./ 

இரசபாடாணம் //22௪-02220௮/7) பெ.(ஈ.) 

1. இதளியமும் (இரசமும்) பாடாணமும் கலந்த 

மருந்து; 8 ௦௦௱0௦பஈ0 ௦74 ௱உா௦ய) ௮10 

௮758ா/௦. 2. இதளியம் சேர்ந்த நச்சுத் 

2 0௦01800௦05 

கட்டும் மூலிகைகள்: 

தன்மையுள்ள மருந்து: 

இர சபூரம் 

ஈாஊஎ௦பாவ! 00௱0௦பா0் 8ப௦் 86 ரொலஸ்னா 

(சா.அக.). 

[5/6 /2௪2-:0௬27௮2 ஐ. இரசபாடாளாம்.] 

இரசபாண்டம் ௪2௪-22௭, பெ.(ா.) 

இதளியம் (இரசம்) வைப்பதற்கான குப்பி, 

குடுக்கை முதலிய ஏனம்; 8 [60601906, 8001 

95 9 6௦111௦, 00௦081ப1 81751, ரூ 90பா0 61௦. 

1௦1 நாங்) றா ன௦பரு (சா.அக.). 

[இரசம் 4 பாண்டம்] 

[5/0 2522 த. இரசதம்,] 

இரசபீதவச்சிரம் //222-0/027-0/20ப//:52/77, 

பெ.(1.) மஞ்சள் வண்ணமுடைய ஒருவகை 

இதளிய மருந்து; 8 5108 09406 ௦4 ஈ௭£௦பரு 

(சா.அக.). 

இரசப்பிரீதி 2220-0701 பெ.(1.) 1. அப்பிரகத் 

தகடு; 519195 ௦1865 ௦7 ஈ/௦8. 2. ஒருவகைப் 

பாடாணம்: 5 1/0 04 ஈகி 805640. 

[5/4 ௪5௪றா7” த. இரசப்பர்தி.] 

இரசப்பிளாத்திரி ர்சச-௦-அ//2101 பெ. (॥.) 

சீலையிலூட்டிய இதளிய மருந்து; ராஊாபோவ! 

012516. 

[5/0 72527. ௦/25/97 2 த. இரசப்பீளாத்தி/ 

இர சபுட்பம் //2.22-02.ப/02/77, பெ.(ஈ.) 

இரசகருப்பூரம் (மூ.அ.); 54௭18 ௦1 

ராறு. 

[5/4 22௮400570௮ 2 இரசபுச்பம் 5 த. 

இரை சபட்பாம்..] 

இர சபூபதி ர்ச22-௦௦௪௦1 பெ.(॥.) இசிவு 

(சன்னி) நோய்க்குக் கொடுக்கும் இதளியம் 

சேர்ந்த ஒருவகைக் குளிகை மருந்து; 8 

ஈவா! றி! றாஉ5௦10௦0 1௦1 ெொர்ப௱, 

20001/ல)ஙு 1௦. (சா.அக.). 

[ம் 252 “மரி த. இரசபூபத1] 

இரசபூரம் ர்ச22-மபனா, பெ.(.) இதளியமும், 

பூரமும் சேர்ந்த மருந்து; 9 5074 ௦1 ஈபா/க16 ௦4 

ஏ ௦பரு. 

[50 சச 2 த. இரசபூரம்./ 



இரசம் 

இரசம் 7௪5௮, பெ.(ஈ.) 1. உண்ட உணவு 
குடலுக்குள் மாறுதலை அடைந்து அரத்த 
வோட்டத்தினால் அரத்தத்தில் கலக்கும் 

வெண்மையான சோற்றின் (அன்னத்தின்) 

சாரம்; 1253 ௦ டார் -ரர1/6 எ 16 

௦6 5௦ஞ் ந சொ. 1 15 8 ரபர் ப 

பம ஐல்8060 ரே ர்வ! 20501௦ 1௦ 

6 10௦0 ௨412 0192514௦. (15 ஐபாஷடு வர்((6, 

56 ௭0 ௦௦௦10 ௮0 16௨5 ௨உ௱கு௱ ர 

0௦௦0 5மா(6. 2. சாறு; 176 ஒழமா65860 1ப1௦௦ 

8 ௱உய்ோாவ ராபர(6, நிலா எர. 3. சுவை: 1951௦ 

1 960 வி 4. சத்து; 655606. 5. மிளகு 
சேர்த்த நீர்; 96006 கரா ப560 11 1௦00. 
6. உமிழ்நீர்; 591142. 7. இரச வாழை; [60 
60518168 - |6884/60 68௭8௮ - //ப59௮ 
590/21ப. 8. மாமரம்; ஈா3ா00-1199 
/4219727௮ 70/0௪. 9. இனிப்பு; 56610 655. 
10. இலைச்சாறு; 1ப106 04 62/66 1 வ. 
11. மதம்; 16 655600 ௦4 0௦0. 12. கருநீர் 
(சுக்கிலம்); 897௦. 13. பூந்தாது; 106 65981 
௦ங் ௦4 116ரிவள 14. நஞ்சுக் கொடி; 16 
18/௮! 0810. 15. பூப்பு நீர்: ராப! 61௦00. 
16. காந்தம்; வெண்காரம் முதலிய துணைச் 
சரக்குகள்; 16 ஈ௭ர்பாவ! $ப051௨௱௦௦. 95 
08551160 17 [ஸாரி ஈர 2-8, 
௦௦ல) 61௦. (சா.அக.). 

[5/4. (௪5௪2 த. இரசும்.] 

இரசமணி /722-7120/ பெ. (॥.) நோய் நீங்கக் 
காப்பாகக் கட்டப்படும் இதளியம் சோத்த மணி 
(வின்); 8ம் 01௦6ப1௨ ௦ ஈுளபேரு 660 
சிம் ௦வா(20்05 8௦ ௩/௦௱ 86 3 பிள் (44). 

[இரசம் 4 பாணி] 

[5/6 7252 2 த. இரசம், 
இரசமருந்து //252-17௮-ப, பெ. (ஈ.) 

1. இதளியத்திலிருந்து செய்த மருந்து; காடு 
60241௦ ர் ன பேரு - 84௨2 பா/௮/. 
2. இதளியம் (இரசம்) சேர்ந்த மருந்து: 
உவ நாஷன௭்ஈ (ஈ குர்ர்ள ஈடாபேரு 
1௦5 ௦16 ௦74 1௨ 8௮] 1௭60181516. 

இரசமுறி-த்தல் 

3. மூலிகைச் சாற்றைக் கொண்டு செய்த 
மருந்து; 6௦6 60௨60 11௦0 146 /பர௦6 
௦14 ௮16 (சா.அ௮௧.). 

[இரசம் - மருந்து:] 
[5/4. /2522 த. இரசம்] 

இரசமாத்திரை ௪-௮ பெ. (ஈ.) 

1. இதளிய மருந்துகளைக் கொண்டு செய்யும் 
மாத்திரை; 0115 நாஒ0சாகம் வார 6 ௨/0 ௦7 

போவ! ௦௦௱0௦பாக5 - 88272பரு றர, 
2. மூலிகைச் சாற்றினால் செய்த மாத்திரை; 

215 ா60னா60 ரா௦ (6 )ப/௦6 ௦7 பாடக ௮10 

0ா65011660 107 ரில (சா.அக.). 

த.வ. இதளியமாத்திரை. 

[இரசம் - மாத்திரை.] 

[5/0 25௪25 த. இரசம்,] 

இரசமாதா ர்ச£ச-7222 பெ.(ஈ.) ஒருவகைச் 
செய்நஞ்சு (மூ.அ.); 8 ஈர்ஈஊவ! 0௦15௦. 

[5/6 /25272/2 2 த, இரசமாதா..] 

இரசமாரணம் ர்௪2௪-ஈகரக௱, பெ. (ஈ.) 
இதளியத்தைக் கொல்லுகை; [6/1 ௦ 
68100/110 1௦ ரயி வாலு ௦4 ராாபெரு 
(சா.அக.. 

த.வ. இதளிய அழிப்பு. 
[5/0 7௪9௪-7௮22 2 ௬. இரசுமாரணணாம்.] 

இரசமிசிரம் /௪2௪7-/5/௮௭, பெ.(ஈ.) இதளிய 
(இரச)க் கலப்பு; 8 ௮ ௦7 ஊரு காம் 
2௮௦1௪ றவ - 477௮9௮. 

இரசமுரிஞ்சல் /எ2சா-பான] தொ.பெ. 
(1.ஈ.) 1. சத்து வாங்குகை; 805001ஈ9 11௨ 
55806 01 கார்ட. 2. இதளியத்தை 
(இரசத்தை) இழுத்துக் கொள்ளும்படிச் 
செய்கை; (1௦ ஊண் ெப3ா9 1௦ 295௦ம் 
பரு, 

[இரசம் 4 உறிஞ்சல், 7, 

[57ம. 2௦223 ௧. இரசம்] 

இரசமுறி--த்தல் //252/77-77ய/7-, 4 செ.கு.வி. 
(1:4.) 1. இதளியத்தை வெளிப்படுத்தல்; இபாப110 
பரு ௦ம். 2. இதளியத்தின் குணத்தை 



இரசமூட்டல் 

அழித்தல்; ஈ6பர௮181 00 ௦ 5100 16 

112௦15 ௦ ா௦0ல/86 ௦4 ஈாஎ௦பரு (சா.அக.). 

[இரசம் - முறறி-த்தல்..] 
(5/7. 2522 த. இரசம்] 

இரசமூட்டல் /௪.5௪/77-01/௮1 தொ.பெ.(0!. ஈ) 

1. சுவைப் படுத்துகை; 49/0 568801/10; 1௦ 

3/6 ௦ ராம எரு நா௨றகா2ப்0ா ்ரடு 

0601௦ப5. 2. இதளியத்தை உட்கொள்ளும் 

படிச் செய்கை; (1 ௦) 060809 ௦ 

205௦10 ராஜா௦பரு. 3. இதளியம் (இரசம்) 

சேரும்படிச் செய்கை; 5ப0)/௨௦11௦ ௦7 அரூறிரா0 

1௦ 1175 9004௦ ௦4 ரான ௦பரூ; 16 801 ௦ நா௦௦655 

௦ரீ பர் பா 16 ாரிபா௦6 ௦ ராடு - 

4௨1௦ய/7/௮//5௧1/௦17. 4. இதளிய மருந்தினால் 

மருத்துவம் செய்கை; 17691419 டர் ௨065 

ளோர்வாா௱க௦பரூ (சா.அக.). 

[இர௫ம் 4 ஊட்டல். 

[5/ம ௪2 த. இரசம்] 

இரசமெமுகு ர்ச்சேபா2/பமப . பெ.(॥.) 

1. இதளியத்தை (இரசத்தை) மற்றச் 
சரக்குகளுடன் சேர்த்து அரைத்துச் செய்த 

மருந்து; ௮ ரி! றா60260 0 ளோ ற ளவரு 

வா ள்ள ரப05. 2. இதளியத்தை நெருப்புக் 

கோடாதபடிக் கட்டி மற்றப் பொருள்களுடன் 

சேர்த்துச் செய்த மெழுகைப் போன்ற ஒருவகை 

மருந்து; 8 1/26146 500948௮00௨ ௨0260 ௦பர் 

௦1 5011014450 ஈபரு நூ ௮000 1௦ ம ௦ 

ரளா/க வ எம் ப560 (௩ கி்ளறு. 

3. மண்டையோட்டைக் கொண்டு செய்யப்படும் 

ஒருவகை இதளியம் (இரசம்) சேர்ந்த மெழுகு; 

2 ௱ போவ! 0௮516 றாஜழகா60் 100௱ (1௦ 

பப௱வா ப! நூ ௨56061 ரா00855. 

'இம்மெழுகு மந்திர போலைகளுக்கு ௨ தவம்" 

(சா..அக.). 

த.வ. இதளிய மெழுகு. 

[இரசம் * மொழுனா. ர] 

[5ம் 7௪௦௪2 த. இரசம். 

இரசவாடைப்பிடிப்பு 

இரசலிங்கம் ர்ச்கச-/004/77, பெ.(ஈ.) 
1. சாதிலிங்கம் (மூ.அ.); 160 5ப(ர௱்பால(6 ௦1 

பேரு, 2. சிவகுறி(லிங்க) வகை (சைவச. 

பொது. 81, உரை.); 99, ௱௨௦௦ ௦14 ஈ௦பரு 

(சா.அக.). 

[5/7 (௪௦௪//7/2 2 த. இரசவிங்கம்.] 

இரசவலிவு சசககக பெ. (ா.) 
1. இதளியத்தைக் கட்டிக் கெட்டிப்படுத்துகை; 

௦௦50110410 ஈாபேகரு வாம ர் ௱வா0 

ர 85 ஈகா 85 8 51006. 2. இதளியத்தின் 

வல்லமை: 1 81௨01 ௦7 ராஜா௦பரு. 

3. இதளிய ஆற்றலினால் ஏற்பட்ட வலு (பலம்); 

(2 5118101/) 01/௨௦ 1100 11௦ 655800€ ௦ 

1ப1௦2 ௦1 உரு (சா.அக.). 

[இரசர் - வரி] 

[5/6 7௪௦௪2 த. இரசம்] 

இரசவாகி 7௪5௪-0297 பெ.(ஈ.) நிணநீர் 

செல்லும் குழல்; 5ஊா1பாா 081௫19 பே௦1 

(சா.அக.). 

இரசவாகினி ௪2௪-௨௪9 பெ. (ஈ.) 

உண்டஉணவின் சத்தைச் சிறுகுடல்களி 

னின்று எடுத்துப்போகும் சிறு குழாய்கள்; 

655615 01 51/04 (ப0௨5 ௦7 காரராவி! 0௦05 

1௦1 ௦ஙஞார 1௨ ர ௦ ஈரி ரிய6 ற 

6 அ௱ளர்கரு 0௮7௮1/-/.௪௦1௪௮/5 (சா.அக.). 

இரசவாடை ர்ச2ச-சு பெ. (.) 

1. இரசப்புகை பார்க்க; 566 /725202-0ப042 

2. இதளியமணம்; 1௨ 50614 ௦ 8௱ஊ॥ ௦7 

பரு (சா.அக.). 

த.வ. இதளியவாடை. 

(இரசம் * வாடை] 

[9/ம் ௪5௪2 த. இரசம்] 

இரசவாடைப்பிடி ப்பு 7௪2௪-௦2222-0/0122ப) 

பெ.(॥.) இதளியப்புகை அல்லது இதளிய 

மருந்துகளின் மணத்தினால் ஏற்படும் 

ஒருவகை நோய்; 81 21160040 ௦7 12 16௩65 

௮18119 11௦0 (6 ர்யா/0௭41௦ ௦4 ஈள்பேறு, 

த.வ. இதளியப்புகை நோய். 

[இரசம் - வாடை * பிழைப்பு] 

[8/4 ௪5௪2 த. இரசம்] 



இரசவாதகற்பம் ம இரசவேகம் 

இரசவாதகற்பம் 72௪-௦222-/4/௦௫௪77, பெ. 

ுு௩.? மலமூத்திரங்கள் பட்ட விடமெல்லாம் 

பொன்னாக (வேதை) காணும் படிக்கும், உடல் 
நீடித்திருக்க உண்ணும் மருந்து (காய கற்பம்); 

6 வாளா! றா60 ௮௦ 1௮/2 ர்ளாலநு 

1௦1 1௦009௫. 11 15 ௦809016 ௦ரீ 180௦10 

லபா ஸர்ர்பல5 1௦ லமா்9 8௮ஈ0 பரா ர 

மலாகாபரிாற 1௦ 0010 ௨ வர்ர ராஸ 

0௦8 1॥ 4௪௦ மர் 10. 

த.வ. இதளிய உடற்காப்பு. 

[5/1. 25௪7 0202-/40௪ 2 த. இரசவாத 

கற்பம்.] 

இரசவாதசாலை /௪2௪-௦222-2௪/௪) பெ. (ஈ.) 
வேதியல் (இரசாயன) ஆய்வுக் கூடம் (பாண்டி): 
[5191212115] தச 

[இரசவாதம் - சாலை,] 

[5/1. 125௪2 த. இரசம்] 

இரசவாதம் 252-207, பெ. (.) 
மாழைகளைப் (உலோகங்களை) பொன்னாக 
மாற்றும் கலை (வித்தை); 118ஈ௱பஈ0 65௮ 
16196 14௦ 0010; ௮௦௫. “தேசித்திரசவாத 
ச24/2ீறத. கலைந்திடு) வர் (தாய, பார. 70), 

த.வ. இதளியக்கலை. 

[/1. 7௪௦௪02௦௪ 2 க. இரசவாதம்] 

இரசவாதி ௪5௪-2௦1 பெ.(ஈ.) மாழைகளைப் 
(உலோகங்களை) பொன்னாக மாற்றுவோன்: 
௮10௨14. 

[544. 729௪702012 க. இரசவாகி] 

இரசவாழை /௪3௪-௦௮/௮/ பெ. (ஈ.) பேயன்வாழை 
(வின்; 1/௮ ற. 

[இரசம் - வாமை.] 

[5/01. 74/2 5 த. இரசம்] 

இரசவீரி 7௪5௪-81 பெ. (ஈ.) ஒருவகைச் செய் 
நஞ்சு; 8 10௦ ௦7 நாகறவா௨0 215/3 வங 
0/0 ௦7 886/௦ (சா.அக.). 

[5/7். 7952-0//2 த. இரசவீறி] 
இரசவீறு ௪5௪-ஈர்ப, பெ.(ஈ.) இதளியத்தால் 

ஏற்பட்ட வாய் வேக்காளம் (இரசவேகம்): 

ர்க ௦07 1௨ றபர் ப (௦ 

எ ௦பவ! ற௦15௦1ா0-%427௦ப//௮/ 51௦7௪॥//6. 

[இரசம் 4 வீறு] 

/5/ம். 2522 த. இரசம்] 

இர சவுப்பு //252-1/-ப00ப பெ.(ஈ.) 
இதளியத்தைக் கொண்டு செய்த ஒருவகை 
உப்பு; ஈாஊ௦பா/௮! 8511 (சா.அக.). 

[இரசர் - உப்ப] 

[5/ம. 422 த. இரசம்] 

இது கக்கல் கழிச்சல் (பேதி), உடம்பைத் 

தேற்றுவது போன்றவற்றிற்கு மருந்தாகப் 
ப்பன் படுகிறது. 

இரசவெண்ணெய் ௪5௪-02௯) பெ. (.) 
இதளியத்தை மூலிகைச் சரக்குகளினால் 
அரைத்து மடியச்செய்து பிறகு 
வெண்ணெயைப் போலாக்குவது; 9 6ப!1ஏ1-|/(5 
68௭1௦ ௦0110௨0 ராமா ற ா௦பரு 
லெ (௦7115 ார்சாளர் பல (சா.அக.). 

த.வ. இதளியவெண்ணெய். 

(இரசம் - ெொள்ணெொய்்,] 

[5/4 ௪5௪ 2 த. இரசம்] 

இனை மாமையில் (உ லோகத்தில்) பா.ப்ச்சிட 
பொன்னாகும் (வேதையாகும்), செற்தூரம் மூக 
பரு.நீது ள் செப்ப இது (பர படுகிறது: 

இரசவேக்காடு /25௪-62/4220) பெ. (ஈ.) 
இதளிய மருந்தின் வலிமையால் வாய், வயிறு 
முதலியவுறுப்புகள் வெந்து வாயநீர் சுருங்கிப் 
பல்லீறு புண்ணாகி கெட்ட மணம் வீ சுகை; 9 
51916 ஈ வர்ர 10௨ ௱௦பர ௮௦ 06 அனா (6 
918 |ாரி௨ா60 ப6 1௦ 1௨ எர்ப/௦௨ ௦7 
பேரு (சா.அ௮க.). 

கு.வ. இதளியவேக்காடு. 

[இரசம் வேக்காடு, / 

[540 2௦௪2 த. இரும்] 

இரசவேகம் 7222-29௮7, பெ. (ஈ.) 
1 இதளியத்திற்குரிய ஆற்றல் (வீரம்); 17௨ [197 
௦௦18 ஈர ௦07 ராகா௦பரு, ௪. இதளிய 



இரசவைப்பு 

மருந்திற்குண்டான கொடுமை; 16 பராபவ 
௦ர ராஏபேரூ வாட் றாகாபோவ! 0௦000௦யா05 

(சா.அக.). 

[இரசம் - கேசும்] 

[$/ம் 2522 த. இரசம்] 

இரசவைப்பு ர்எ5க- பப, பெ. (ஈ..) ஊதை 

(வாதம்) முறையிலும், மருத்துவ முறையிலும் 

தமிழ் வாகடப்படி இதளிய மருந்துகள் 
செய்யும்முறை; 16௨ ௦௦655 014 ௱ாபேோவ 
ாஉவாகரா5 ॥ ளாகி, 6௦ ஈ வர்காரு 

௮ா௦ூொொ ௱உய்ோட 96 கொர்உாற/௭160 ர [கரி 

60/06 (சா.அக.). 

த.வ. இதளியவைப்பு. 

[இரசம் - ப்ப] 

[5/1 25௪2 த. இரசம்] 

இரசனம்' ர்ச5௪7௮77, பெ.(ஈ.) 1 பொன்; 9019. 

2. வெள்ளி: 514/2. 3. நஞ்சு; 2௦15௦. 4. பிசின்; 

பபற, 08516. 5. பழம்; பார. 6. வடிநீர் (கஷாயம்); 

06௦௦௦11/௦1. 7. இலைச்சாறு; 65ம8௦4 ௦7 

(28/25. 8. ஒலிக்கை; ௨௦பா010. 9. உணவு; 

1௦௦0. 10. நேயம்; உக. 

[9/௪ 2௦௮௪2 த. ,இரசனம்.] 

இரசனம்£ ரச3௪ர௮77, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு பொறி; 80 

௦080 ௦7 58௭56. 2. பல்; 1௦0௦14. 3. சுவை; 1851௦ 

(௪ா.அக.). 

இரசனி ௪௪2௪ பெ.(ஈ.) 1. இரவு; ஈரம். 

“பரதிருப வரச ” (இரகு. அரசியற். ௮.7 

2. மஞ்சள்; *1பாறாஊ!10. “ராடு (]நசப்சப்/ 

ிரசணி” (திற ௯. அச்சா. 
34... 

3. செம்பஞ்சு; 160 ௦௦1101. 

[50 ஏனா த. இரச] 

இரசனிமுகம் /௪2௪0/-77794/7 பெ. (ஈ.) 

சிவனை வழிபடுவதற்குரியதான, மாலைக் 

காலம். அதாவது கதிரவன் மறைவத்றவு 

முன்னும் பின்னும் உள்ள 1 1/2 மணி நேரம் 

(பிரதோசகாலம்) (வேதார ணியபு. பிரதக். 95, 

கீழ்க்குறிப்பு.); 112 0௦1100 ௦ 1% 100 ௦06 

2ம் அரா 5பா5ள். 

[ரணி - மூகம்] 

இரசாயனக்கலப்பு 

/5/ம் அன/2 த. இரசணி] 

இரசனை! ரசக௪ரன! பெ.(.) 1 அணிவகை; ௮ 
ராம் ௦4 காரு ௦1 11௦005. 2. மலர் 

முதலியவற்றைத் தொடுக்கை; 81410110 ௦4 

0௮112006. 

/5/ு். ௪௦௮712 2 த. இரசனை] 

இரசனை?” ச்ச2சரன பெ.(ஈ.) பதினாறு 
கோவையுள்ள அரைப்பட்டிவகையான காஞ்சி 

(நாநார்த்த.); 8 9016 ௦1 16 உரா05. 

[6/0 சனா த. இரச... 

இரசாதலம் /௪2௪2௮௮7, பெ.(॥.) கீழ் ஏழு 

உலகங்களுள் ஒன்று; 1௪16 ௦7 ௨ 6910 

பரச 6 ஊம், 10௪ ஐ ௦7 64/-அ/-ப/௪4௮77. 

[5/ம 2/2 2 த. இரசாதலம்..] 

இரசாதிபதி 7௪22௪5௮௦ பெ.(ஈ.) சாறு தரும் 

பொருள்களான காய், கனிகளுக்கு 

(இரசவசுதுகளுக்கு) அதிகாரியான கோள்மீன் 

(கிரகம்); ௦16 ௦7176 ௮6 வரர், பவ 

௦121௦1 ௦7 ௦71106, 06௦௦௯ ௦ [6081௩ 6 

1 ப115 ௮10 ௨206120165. 

த.வ. கனிக்கோளகன். 

[5ம் 72௦௪-௪010/0௪௦1 5 த. இரசாதிபதி!] 

இரசாபாசம் /௪54௦25௮77, பெ. (ஈ.) 1 சீர்கேடு; 

பொ! 655, பராரா255. 2. அருவருப்பு; 

0150 ப5(. 

த.வ. கீழ்த்தரவு. 
[661 2௦272-ம்/25௪ 2 த. இரசாபாசம்..] 

இரசாபாசம்” ர௪2௪௦௪52௪7 பெ. (ஈ.) 

1. சுவையின் மை; 1251௨1/௨58162585. 

௨. சுவைக்கேடு: 020 18516. 3. சாறற்றது; 187௪1 

வரர் ர் வர்ற ௦ப1 ]பர்௦6. 4. சத்தற்றது; 

5901௦551655 0 (085 01 6558109 (சா.அக.). 

இரசாயந்தம் ர்௪.22/௮702/77, பெ.(.) 1. பால்; 

ஈரி 2௨ சாரம்: 1ப1௦௦ ௦4 உ்ா (சா.அக.). 

இரசாயனக்கல ப்பு ர்சக/1௪-- ௮௮20 

பெ.(ஈ.) இரசாயனப்புணர்ச்சி பார்க்க; 599 

//2.2:2/2/72-,0-0ப1227007 



இரசாயனக்கவர்ச்சி 

இரசாயனக்கவர்ச்சி /௪2/272-/-/20/2:20/ 
பெ.(॥.) வேதியில் இழுப்பு; (௨ ௮ர11ஈ1௫ு 
டி 6வு லோ 14௦ வா - 2/0௮/ 
௮147௮௪௦10௦ (சா.அக.). 

[இரசாயனம் - கவர்ச்சி] 

[5ஈ4. (ச5௮/௮722 த. இரசாயனம்] 

இரசாயனக்குறிப்பு /௪22/௪72-/-/ப//02ப 
பெ.(1॥.) வேதியல் வாய்ப்பாடு; ௦0௨1௦௮! 
1௦௱ய8 (சா.அக.). 

[இரசாயனம் - குறிப்பு] 

[5/7. (௪5௮22 த. இரசாயனம்] 

இரசாயனக்கூட்டுறவு 722/2/2-/- 
யானம், பெ.(॥.) வேதியல் பொருத்தம்; 
6/0! 0௦000 8/4௦ (சா.அக.). 

[இரசாயனம் 4 கூட்டுறவு 

[/ம். 52 த. இரசாயனம்.] 

இரசாயனக்கூறுபாடு //2584/27--/- 
(ரப2200, பெ.(ஈ.) வேதியல் பிரிவு: 16 
ளவ வாகட65. 

[இரசாயனம் * கூறுபாடு] 

இரசாயன சங்கேதம் //252/:2172-2/1720277. 
பெ.(ஈ.) வேதியில் குறிப்பு; 60௮! 1௦ ரபி 
(சா.அக.). 

[580. 252:௮7௪45௮22/௪ 5 க. இரசாயன 
சங்கேதம்.] 

இரசாயனசம்பந்தம் 2222725௮7௮) 
பெ.(ஈ.) வேதியல்உறவு;: ௦916௮] 1111211477 

[5/ர். 25/௪ 9௮-ம2 5 த. 
இர சாயனசம்புந்தம்.] 

இரசாயனத்திரவயோகம் //222)/2/7௪- 
(/721:2)1072/77, பெ.(ஈ.) வேதியல் முறையால் 
ஏற்படும் கரைவு: 6087௦௮] 501ப௦ (சா.அக.). 

[5/4 ச5ஐன72-0202 5 க. இரசாயனத் 
திரவியம்.] 

இரசாயனத் திரவியம்/252/7௮-6 [72 (//)/2/77, 
பெ.(1.) வேதியல் மருந்து; 8 5ப0512006 ப5௨0 
1௦ றா௦0ப௦€ லா(௦௮| 611601௨ 

414 
இரசாயனப்பரிமானம் 

[இரசாயனம் 4 இிரப1ம்.] 

[5/1. 7222/272-07202 2 த. இரசாயனத் 

இர ம்,.] 

இரசாயனத்தொழில் ர்சச்சூசாச-ட/௦// 
பெ.(11.) வேதியல் செய்கை: ௦8/09! ௮01௦1 
(சா.அக.). 

[இரசாயனம் - தொரறில்,] 

[5/0. (௪5௮/:௮1௪ 2 த. இரசாயனம்] 

இரசாயனதந்திரம் ர௪2*/௮௪-/௮௭722- 
பெ.(॥.) உடலை நரைதிரையின்றி நெடு 
நாளிருக்கச் செய்யும் (காயசித்தி) முறைகள், 
மருந்துகள், நோயணுகா முறைகள் 
முதலியவைகளைப் பற்றிக் கூறும் ஓர் 
ஆயுள்வேத நூல்; 006 ௦074 196 8 றக£(5 ௦7 
(வாண்கே பா 602 உகர ௦. 
[6]பபவ21௦ வா 196 ஈப165 ௦7 [625101110 
41, 1 ஈரா ஈர, 110 
01569565 11 080௮] 61௦. 

[ரசாயளம் 4 குந்தரெம்.] 

[5/1. 25௪2 த. இரசாயனம்] 

இரசாயன நூல் /௪2௮/௪௪-ப4 பெ.(॥.) 
1. இயற்பியல் (பெளதிகம்) இயல்பை ஆராயும் 
நூல்; 176 501006 சர(/௦1 ஈஒ51495 (5 (05 
?€பே!௮ா றா௦0 ௪1/65 ௦7 ஈ௮(1எ - 897 77//2 (272 
2. ஊதை(வாதம்), உடம்பை நரைதிரையின்றி 
நெடுநாளிருக்கச் செய்யும் முறை (காயசித்தி) 
முதலிய கமுக்கங்களைக் (இரகசியங்களை) 
கூறும் நூல்; 11 கரபாங60௮ 6 5௦ ரர்ர்ன் 
(6815 80௦பர் ஈாஉ0100௦5 வரச் 1௨0 1௦ 
651 16 ரா றார் 1௨ா0௨10165, 
06௦ஸு, 06510 610. ௨௭௬0 ௮1௦௦ 9௦௦ப1 ௮ 
- 4/0 (சா.அக.). 

பரெசாயனம் 4 ரல்,] 

[54 சனக 5 த. இரசாயனம்] 
இரசாயனப்பரிமானம் //224/272-0- 
027277, பெ. 1.) வேதியல் அளவு 
அல்விகிதம்: ௦௦௱(௦௮] ௦0௦110 (சா.அக.). 

[இரசாயனம் 4 பரிமாணம், ] 



இரசாயனப்புணர்ச்சி 

இரசாயனப்புணர்ச்சி222/272-2-,2 17௮720] 

பெ.(॥.) வேதியில் கலப்பு; ௦௨1௦4] 

௦௦௮௦ (சா.அக.). 

[இரசாயனம் - புணர்ச்சி] 

[57ம. /252/274 2 க. இரசாயனம்] 

இரசாயனபேதம் 7225/:22-222௮77, பெ. (1.) 
1. வேதியல் வேற்றுமை; 116 06௱(/௦வ। 

௦206. 2. வேதியல் வகைகள்; 1116 011779 

ளா/வி6 (சா.அக.). 

[(இரசாயாம் 4 பேகம்] 

[$/். 7ச5௮/௮7௪-0202 2 க. இரசாயன பேகம்] 

இரசாயனம் ர்ச2துசாச, பெ. (ஈ.) 
1. உடம்பிற்குத் தேவையான வலிமைகளை 

(தாதுக்களை) உண்டாக்கி தூக்கம், சோம்பல், 
சோர்வு (அசதி), வலுக்குறைவு (பலவீனம்) 

முதலியவைகளைப் போக்கி, வாணாளி 

(ஆயுள்), நலப்பாடு (ஆரோக்கியம்), அழகு 

(யெளவனம்) முதலியவைகளைத் தந்து 

ஊதை(வாதம்), பித்தம், கோழை (கபம்) 

முதலியவற்றைச் சமநிலைப்படுத்தி, உடம்பில் 

காந்தி, நிறம், குரல் முதலியவைகளை 

வளர்ச்சியடையச்செய்து, விரைவாக கிழத் 

தன்மை நேரிடாமல் வாழ்நாளைக் கூட்டக் 

கூடியமருந்து; ௨ ௱60101165 (21 ௦௦ப10 

௦ா௦0ப௦6 18௩/௦ பா௮ம்1௨ ௦08௭ா09௨5 1ஈ 16 

0௦௦655 ௦74 ஈபர்ர(/௦ா. ௨௩0 ஒல் 121217-11/ 

16-௨ஐ1௮01/50400 ஓவு ர்யாவ்ாக ௦ 11௦ 

$/18௱ 5ப௦1 85 17௦56 065010௦6௨0 800%6- 

,4/12721/125. 2. உடலை நரைதிரையின்றி 

நெடுநாளிருக்கச் செய்யும் (காயசித்தி) 

மருந்து (மூ.அ.); 618 ௦7 176 ௱௨௦1/0109 

௪0501௦ ௮௦16 ரா௦0 ஒரு ௦7 றா 

117 ௮௭௦ றாக 1௨ ௦9 ௦1 610 806. 

3. நஞ்சு(மூ.அ.); 20150. 4. வேதியல்நூல்; 

ர ணார்கர்ரு. 5. இதளிய மருந்து (இரசவாத 

மருந்து); உஊ௱மா௦51வ॥ ேப95 ௦809016 ௦1 

வாபி 6௧5௨௭ ஈ௨வ/5 ஈர் 0௦10 

(சா..அக..). 

த..வ. வேதிமம். 

[5ம் சசஆனாச 2 த. இரசாயனம்] 

இரசாலை 

இரசாயனமுறிவு 7௪22/:௪72-71ய/% பெ. (ஈ.) 
பொருள்களிலுள்ள நச்சுத் தன்மையை 

இயற்பியல் (பெளதிகம்) முறையால் முறிக்கும் 

மருந்து; ௮1 ௮0௦16 சர்ர் ஈ௦பர்க/(6625 16 

ளா/! ஈ்பா6 ௦4 8 00150 5௦ ௮1 1% 

௦௨20௦௦165 ॥801ப்1௨ ௨௮0 ரவா௱/க55 - 

ச்வ/02/ ௮111/001௦. 

த.வ. வேதிமுறிவு. 
[ரெ சாயும் 4 முறி] 

[54ம் 22/௮௪ 2 ௬. இரசாயனம்] 

இரசாயன முறை /௪2/272-/7707௮) பெ.(॥.) 
வேதியல் போக்கு; 6 2/௦ வ ா்௦0 ௦ 

0௦0655. 

( ர.சாயனாம் 4 முறைப] 

[5ம் ௪5௮2:௮7௪ 2 த. இரசாயனம்] 

இரசாயன வைர வம் /௪22)272-0௮/202/77, 

பெ.(ஈ.) மூர்ச்சைகளுக்குக் கொடுக்குமோர் 

மருந்து; 8௨ ஈ௱60/0116 ழா680(060 63 

உடு 10 125100 000501௦ப51௨55 8௭0 

[ுர்ச1 0 [86 0 ௮ம் (சா.அக.). 

[[ரெசாயளாம் 4 வரலாம்] 

[8/ம் ௪5௮௮7௪ 2: த. இரசாயனம்.] 

இரசாயனன் [252272 பெ.(ஈ.) 

1. இதளியத்தைப் பொன்னாக்குவோன்; ௦16 

௦ 15 ௦80016 ௦01 ௦௦0௩09 பேரு 111௦ 

0௦10. 2. கலுழன் (கருடன்); மாகர்௱ர்று 416 

(சா.அக.). 

த.வ. வேதிமன். 

[ரசாயனம் 2 இரசாயனன்.] 

இர சாலவெலி /2.22/2-0-௮/ பெ.(1.) ஒருவகை 

எலி: ௮/0 ௦7 கர். இலவ்வெலி குடிப்பதனால் 

மழகக காலதீதில் நஞ்சு அதிக.மர 

பானநிலைக் கெடும் (சா._௮:௯.,. 

இரசாலை ர்ச் பெ.(.) 1. அறுகு; 187௧1! 

01855. 2. சருக்கரையும் மணப்பொருளும் 

கலந்த தயிர்; ௦ பாச ஈ60 சுரீர் பனா 210 

501065. 3. நா; 1000ப6. 4. வெள்ளீறில் செடி; 

பவற, ௨100 ௦7 இலார். 



இரசானந்தன் 

[5/ம். 7252௪ 2 த. இரசாலை,] 

இரசானந்தன் 7௪22727222 பெ.(ஈ.) இதளியம் 
(சூதம்); ஈாஊா௦பரு. 

இரசி-த்தல் 7௪, 4 செ.கு.வி.(9.1.) இனித்தல்; 
1௦ ௦6 றி685௮/1௦ (16 19519; 1௦ 06 ௨00௨௦௨016 

(011 68, (௦ ௨ ஈரா. 

[541. 725. 2 த, இரசி-த்தல்.] 

இரசிகம் 72359௪, பெ.(1.) 1. குதிரை; 10156. 

2. யானை; 60ல். 3. வெள்ளி: கரங்க 

(சா.அக.). 

இரசிகார்மன்றம் ரசத்௪௮-7ச7௮௭7 பெ.(ஈ.) 
நடிப்புக்கலை நயந்தோர் அமைத்த ஆர்வலர் 
மன்றம்; 81 85500181௦1 1௦060 60 (06 [௮5 
௦1 க1॥௱ வாரச். 

த.வ. ஆர்வலர் மன்றம். 

[5404 7எ௮//2 * ஐ. மண்றும்] 

இரசிகன் ௪59௪ பெ...) 1. சுவை 
யுணார்வோன்; 8 07 18516: ௦6 ௪௦ (5 2016 
(௦ ௭00601871௨ 6006118006 0 பெறு ॥ 
ஷெ்ரா. 2. சுவைஞன்; 1௮1. 

த.வ. ஆர்வலன்.. 

[5/1. 2௦/22 த. இரகிகள்.] 

இரசிதகுரு /௪3/௪௪-/பாப பெ.(॥.) சட்டைமுனி 
1000-ல் சொல்லியுள்ள வோர் இதள் மாற்றியம் 
(இரசவாதம்) பற்றிய மருந்து; ௨௮ஈ ௮1௦9௦௮] 
௦௱ட௦யா ௱கார்ா6ம் 11 1௩௨ ஙா ௦4 
அ௮/௮1பா/1000 (சா.அக.). 

இரசிதசத்துரு /௪5/22-22//பாப, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகைச் செய்நஞ்சு (கற்பரி பாடாணம்); ௨ 
(ற ௦ ஈ91/6 858/௦ 1௦௦ ௦ஈ (06 605 
௦1௦016 (சா.அக.. 

இரசிதசிங்கி 722/2௪-5/4_7/ பெ.(॥.) ஒருவகைச் 
செய்நஞ்சு (சிங்கி பாடாணம்); 8 (0 ௦7 
625160 ௮8686௦ (சா.அக.) 

இரசிதசிலை //23/02- 6/4 பெ.(ஈ.) வெள்ளிக் 
கல்; 518 016 (சா.அக.). 

[இரகிதம் - சிலை, ] 

416 
இர சிதமரணம் 

[5/7 ௪௮/௪ 2: த. இரசிதம்] 

இரசிதசுண்ணம் 7/௪௮௪௪-2077௪௯77 பெ.(ஈ.) 
வெள்ளிச்சுண்ணம்; 3 ௦௦௱0௦பா0 ௦4 ஓ 

௦0916 ௨0௮60 ரூ [ர் / ங்கா ௫ 

8 52604! ௦௦655 (சா.அக.). 

[இரசித.ம் - அண்சராம்.] 

[5/4 25/22 ஐ. இரசிதம்.] 

இரசிதநிமிளை ௪222-௮4 பெ.(ஈ.) 
வெள்ளி நிமிளை; 8 வா[ஒரு ௦ரீ லா ஈார்ரஊா௮! 
ரிச் வங்வு ஈகர்௧1௨0 ௦ர51௫15 - 7௦7 ஐ 
(சா.அக.). 

/5/00. 25//-ல/௪ 2 த... இரசிதநிமிளை.] 

இர சிதபற்பம் ௪52௪-௪௮௮௭,  பெ.(ஈ.) 
வெள்ளிப்பற்பம்; 006 ௦7 தி... 
2. வெள்ளியைப் புடமிட்ட பற்பம்; ௦2101௦0 
5161 (சா. அக.). 

[இரசிதம் - பற்பம்] 
[5/0. 125//4-0/725/7747] 2 த. இரிதபற்பம்] 

இரசிதபாடாணம் 7௪3௪-22௪௭ பெ.(ஈ.) 
1. வெள்ளிப்பாடாணம்; 8௨ ற௦1501௦ப5 
ொ௦யா ௦4 ஒல. 2. ஒரு வகை வைப்பு 
நஞ்சு; ௦06 ௦4 116 32 14805 நர 60௮60 
201805 065010௦0 1ஈ 16௨ ர் 1௨0/௨ 

[5/1. /25//2-02527௪ 5 த. இரசிதபாடாளம்..] 

இரசிதம்' ரச, பெ.(ஈ.) 1. பொன்னின் 
பூச்சு; 011. 2. ஒலி செய்வது: (4444 பர் 
௭௩65 1018௪. 3. இடி முழக்கம்; 1பா04- 
01௦02. 

[57. சவ22 க. இரசிதம், ] 

இரசிதம்” ௪22௮௭, பெ.(ஈ.) 1. வெள்ளி: ஏஎ. 
2. இரசிதபாடாணம் பார்க்க: 896 ௪405- 
2221௮7. 3. துத்தபாடாணம்:; ௮௭௦112 
ரஷ் ௦4 ஈரி! 00150ஈ. 4. நாகமணல்; 
21170 016. 5. வெள்ளிமணல்: 5148 ஈ௨ெ் கா் 
58௮0 - 5/4 3௮௨, 

[$/1. 14/25 2: ஐ. இரசித;ம்.] 

இரசிதமரணம் 4௪2௪-7௪2௪, பெ.(ஈ.) 
இரசிதபற்பம் பார்க்க; 566 ர௪௮/௪-2௮7ம௮. 



இர சிதமலை 

இரசிதமலை //24/22-/77௮/ பெ.(.) 1. வெள்ளி 
கிடைக்கும் மலை; ரா௦பார்வாரா ௦௦ வங 

௦6. 2. பனிமலை (வெள்ளியங்கரி); ஈா௦பார் 

12125; ரீ ப 710 0பாரர்2ர். 

(இரசிக.ம் - மலை, / 

[5/ம் 7௮2/௪ 2 த. இரசிதம்.] 

இரசிதமாரக்கம் /25/22-7724277, பெ.(£.) 

வெள்ளி செய்யும் வேதியல் (வாத) முறை; 119 

௮௦ஊ௦வ! றா௦௦655 ௦74 ஈயா ௮ா1ர்01வ! 

5॥/27 (சா..அக.). 

த.வ. வேதிமுறை. 

[இரசித.ர் * மாக்கும்] 

[5/0 2 த. இரசிதம்/ 

இர சிதயேமம் ௪522-)-5/774/77, பெ. (॥.) 

வெள்ளியைப் பொன்னாக்கும் மருந்து; 

81௦௨/௦8/! 600௦பா0் 0௦8080616௨ ௦7 

வாகப் 51 ர் 0௦10 (சா.அக.). 

((இர.சித.ம் 4 ஏமாம்] 

இரசிதவர்ணம் ௪௮௪௪-௦௮௮7, பெ.(ஈ.) 
1. இரசிதசிங்கி பார்க்க; 56௦ 725/02-2//127/ 

2. வெள்ளி நிறம்; 5142 ௦01௦பா (சா.அக.). 

[இரசிகர் - வாரணம். 

[5ம் 2 2 த. இரசிகம்/ 

க. வண்ணம் 2 521. ॥/4/174/77. 

இரசிப்பு ரச பெ.(ஈ.) 1. இனிமை; 

5/2எ116௨55. 2. சுவை; 19516 (சா.அக.). 

த.வ. உணர்த்தி. 

இரசுவரோகம் ௪2ப2-07௮/7, பெ.(॥.) 

பித்தத்தினால் கண்களின் பார்வையை 

மறைத்துக் கண்ணொளியைக் குறைக்கும் 

ஒருவகைக் கண்ணோய்; ௮ ூ/6-0156256 

௮60 மு பர்பி ௦ ஸுல0* வாலா 

௦௱ ௮001௮181௨0 ௦ 067ல0௨0 ௦ ௦7 

ட॥6 (சா.அக.). 

இரசேசுவரம் ர்சக்கபன27,  பெ.(.) 

இதளியம் (பாதரசம்); 11௦ ௦51 ப௮/ப௮ம1௦ 80 

பூ5எரீப। ௦7 ரிப105 - பெ/௦் கர்ம (சா.அக.). 

417 இரஞ்சகம் 

இரசேந்திரகுரு 7௪247242-/ய7ப, பெ.(.) 
பொன்னாக்குதல் (இரசவாதம்) முறைப்படிப் 

பொன் செய்வதற்கு ஏதுவான ஒரு வகைக் 

குருமருந்து; 8 5பற னா | ௦7 ராஊர்/ா6 

ா60௮160 11௦0 ௱ா௦பரு ௨0 ப560 10 

மவாணபிா ராசி [ர் 0010 (சா..அக.). 

இரசேந்திரம்! ௪௪௧72௮, பெ.(ஈ.) தரம் 
குறைந்த மாழைகளைப் பொன்னாக்கும் 

மருந்து (பரிசவேதி) (வின்.); $ரி௦5௦00௨ 5 

81006. 

த.வ. இதள்மாற்றி. 

[$5/ம் ௪22701 2 த. இராசேந்திரம்] 

இரசேந்திரம்” /22472௮), பெ.(ஈ.) இதளியம் 
(இரசம்); ஈுவ௦பரு (சா.அக.). 

இரசேந்திரன் ர்ச5காண்கு, பெ.(॥.) 
இரசேந்திரம்' பார்க்க; 566 4222727477. 

இரசேசந்திரியம் ரச, பெ.(ஈ.) 
சுவையை உணர்த்தும் நாக்கு (இந்திரியம்); (17௦ 

௦0௮ 071456 - 70/86. 

[5$/ம் எசசரரற்ற௪ 2 த. இரசேந்திரிபம்] 

இரசை ௪5௮; பெ.(ஈ.) 1. நிலம்; 6௮1. 2. நா; 

1௦006. 

[5/௩ ௪222 த. இரசை,] 

இரசோகுணம் ௪22-/0/7௮/7, பெ.(.) மூன்று 
வகைக் குணத்துள் ஒன்று, மாந்திகம்; (௦ 

பெ௮டு ௦1 ௨55100 ராகா[765160 ॥ ௦௨5 

201/1, 2631, ௦௦பா206, 01106, €4௦., ௦6 ௦7 

/77ப/-4-- 072777. 

த.வ. மாந்திகம், வெகுளி. 

[5/மு் ௮௪22 த. இரசோ.] 

மூன்று குணங்கள் : தேவிகம் (சாத்துவீகம்), 

மாந்திகம் (இராசதம்), பேயிகம் (தாமதம்). 

இரசோபலம் ௪202-0௮௮7, பெ.(.) முத்து; 

௦௦1 (சா.அக.). 

இரஞ்சகம் //2//2௮/7 பெ.(ஈ.) மகிழ்ச்சி 

தருவது; 11721 ப/௦் 01௦25௦5 ௦ 041916. 

[59/5 அறச் 5 த. இரஞ்சகம்.] 



இரஞ்சபித்தம் 

இரஞ்சபித்தம் ர்ச௪-௦/2, பெ.(ஈ.) 
உண்டவணவைச் செரிக்கச் செய்து உடலை 

வளர்ப்பதற்காக இரைக் குடலுக்குள் வந்து 

சேரும் பித்தம்; [06 016 கர்ப் [5 ரவ பழ 10 

586 16 ர 0611-0188 67016 

வா ரா உரக 10 810106 ௮040௦ 

௦1 01025101 - 51/01. 

இரஞ்சிகம் சகச, பெ.(ஈ॥.) 1. ஈரல், 
மண்ணீரல் முதலியவைகளில் தங்கியிருந்து 

பிறகு உணவுச்சாற்றில் (அன்னரசம்) கலந்து 

அரத்தம் உண்டாகக் காரணமாக இருக்கும் 

பித்தம்; 16 646 கார் ஈஊாகர்6 [ர (76 1/2 
80 16 5066 8௮0 ௱ற8ா16 7௨00 ௨55 (௦ (6 
685680௮! 1106, கர் 15 1பாா60 14௦ 01௦௦0 
டூ 16 10 ௦7 01000 0810050165. 
2. அன்பு; 91712011௦. 

இரஞ்சிதம் ரசற்்கொ) பெ.(1.) 1. இன்பமானது; 
மல் மர்ரே 0168565. 2. சித்தரிக்கப்பட்டது; 
முஷரப் 15 02160 ௦ ரொாலக 1 ௦016 ப5. 
“பத்தி யோனவி௰யஞ் சோற் திரஞ்சித மெனவும்” 
(வேதா. சூ. 43). 

த.வ. இனிமை. 

[5/1. எற்௪2 த. இரஞ்சிதம்.] 

இரட்சகன் /௪/5௪9௮, பெ.(1.) இயேசு; 195ப5 
[6 52410 பா. 

[541. 725௪42 2 க. இரட்சகன்.] 

இரட்சகன்” /௪/5௪2௪0, பெ.(ஈ.) 4, காப்போன்: 
௦௦600, றா856ஙள, பலாப். இறைவனை 
ஏதிலிகளின் (அனாதைகளின்) இரட்சகன் 
என்கிறோம். 2. உய்விப்போன்: 5அ,1௦பா 

[5/6 (௮2 ௬. இரட்சகள்.] 

இரட்சசருமம் /௪/2௪-2சாப௱௫௱, பெ.(ஈ.) 
நோயாளிகளின் நோயைத்தீர்ப்பதற்காகப் 
பயன்படும் மந்திரம்; 11௦8211675 [2501150 (௦ 
1௦116 ௦பா6ீ ௮0 5916 ௦4 ௮ லா (சா.அக.). 

இரட்சணியசேனை //2/820/2-2847௮) பெ. 
1.) கிறித்தவ சபையில் ஒரு பிரிவூ; 5௮1,51௦ 
காரு, உ ரொரக!(௨ு £611910ப5 80 

இரட்சிப்பு 

உரிகார்ாா0010 01080/2814௦, 1௦பா0௦0 
சிரா 3௦01 1 6 19ம் ொர்பரு, 

[51 அசர் கரசி 2 த.இரட்சணிய 

மீசை] 

இரட்சணியம் 72/22/௮177, பெ. (7.) வீடுபேறு; 
5914/21௦. 

[5/0 னற 22 த. இரட்சணியம்..] 

இரட்சணை! ர்சர்சகரன பெ.(ஈ.) வீடுபேறு; 
5௮51421௦. 

[5/1 அனா? த. இரட்சணை..] 

இரட்சணை?” 4௪/௦2) பெ.(ஈ.) காப்பாற்றுகை 
(இரட்சிப்பு) (பாண்டி.); 0௦16௦011௦1. 

த.வ. காப்பு. 

/5/6. னா த. இரட்சணை] 

இரட்சாணி /2247/ பெ.(॥.) சாதிக்காய்: 

பா€0 (சா.௮க.). 

இரட்சாபந்தனம் /௪/22-2௮7227௪௱, பெ.(£.) 
காப்பு; ௮0 வாயின் 8 ரன (சா.அக.). 

த.வ. காப்புக்கட்டு, காப்புக்கயிறு. 

இரட்சாபோகம் //2[82-0292/77, பெ.(॥.) 
காவல்வரி (1.&.5.4.0.2.3.): 1265 | வரச0 10 
௦16040 வட்ரா0 8ப0ர 95 1210. 

[524. 7262-0/707௪ 2: த. இரட்சாபோகம்] 

இரட்சாமூர்த்தி ர௪/2௪-ஈமா பெ.(॥.) 
திருமால்; 4/5 ரப 85 0£௦160101. 'இரட்சா 
மூர்த்தியான ஆமை' (தக்கயாகப், 747 உரை), 

[ரர் பரமர்? த. இரட்சாமூர்த்தி] 

இரட்சி-த்தல் 4௪/26 4 செ.கு.வி.(9.1.) 1. துன்பம் 

முதலியவற்றிலிருந்து காப்பாற்றுதல்; 1௦ 

௦ா85614/6, 01601, பா், 06780. 
2. உய்வித்தல்; 1௦ 5896. 

(57ம் 2052 த. இரட்சி 5இரட்சி-த்தல்] 

இரட்சிப்பு /2/592ப, பெ.(ஈ.) 1. காப்பாற்றுகை; 
51419, 916856ரா0, ௦16௦00. 2. உய்வு; 
5914/21௦ஈ. 

[5/௩ 42 க. இசி ௮௭௮1] 



இரட்சை 

இரட்சை 7௪/2௮) பெ.(.) 1. காப்பு; 0ர௦1௨௦140. 
“ஏனாதி து.ரிழிற் கிரட்சையாம் ” (தைலவ, 
கடவு. 3. 2. திருநீறு; 580160 951065. 

3. காப்புக்கயிறு; 8119 ௦7 ஜா௦1௨௦. 

[5/0 222 த. இரட்சை.] 

இரட்டா் 7௯/27 பெ.(1.) இராட்டிரகூட மன்னர்; 
[ஆர்ச் (பாட5. “ஐண்டிறு விரட்ட 
மண்டலம் (சோழ வமி பக். 97), 

[57ம் சன்ச-்ப/2 த. இரட்டா.] 

இரண்யகருப்பநீர் 72௫2-௪700 பெ.(.) 
பானை நீர்; 201 /212 (சா.அக.). 

இரண்யகருப்பம் 7௪32-4௮:0/02௮7, பெ.(.) 

நுட்பமான (சூக்கும) உடம்போடு கூடிய நிலை; 
ர் யாரர்கிம கார்ன் ட ப16 6௦ஙூ (சா.அக.). 

இரணக்கிரந்தி ரசா பெ.(॥.) 
வெள்ளை நோயினால் உண்டான புண் 

(கிரந்திபுண்); ௨ 5016 218109 11௦ 3/0 ௩/௦ 

09ப5௦5. 

[6/7 மா௮ாச7214௮7477/2 த... இரணக்கிரற்தி!] 

இரணக்குட்டம் சரச௪-//(ப/௮7, பெ.(॥.) 

புண்களோடு கூடிய ஒருவகைப் பெருநோய்; ௮ 

1௦ ௦7 1உரா௦ஷூ 811200௨0 மர பாத 

0௮0 பவட ௨0 லஷ ரில ௮௩0 ௦௧ 

(சா.அக.). 

[இரணம் - குட்டம்./ 

[5ம் பானா 2 இ. இராம்] 

க. கூட்டம் 2 5ம் ப. 

இரணக்கொடி ௪ர௪-/-4௦22) பெ.(॥.) 

குய்யத்திற்கும் குதத்திற்கும் நடுவே 
புண்ணுடைய (விரணம்) பாகம்: 16 ராஉரிலா 

ர ௦0 ௮௭௨௮ 6்ஙட (௨ பக லா 116 

094௮! ஈவா ௦ாவாா9 ப௦6 (சா.அக.). 

[ரணம் 4 கொடி..] 

[5/ம் மாகா 2 க. இரணம். 

இரணகளம் ஏர்சாச-, பெ. (ா.) 

1. போர்க்களம்: 9௮11141௨10. 2. பெருங் குழப்பம்; 

ஈக, பழா௦8, 118095. 

[இரணம் 4 ளம். 

[5/4 பாசா: த. இரணம்] 

இரணசுக்கிரன் 

இரணகன் 427௮7௮) பெ. (7.) நோய்களையும், 

காயங்களையும் கையினாலாவது, 
கருவிகளைக் கொண்டாவது, உடம்பின் 

உள்ளும் புறமும் மருத்துவம் (சிகிச்சை) 
செய்வோன்; உ ௱௦௨௦/௦௨/ ஈகா பாா௦6௦ 

00௦1655100 ௦1 ௦௦0ப081/0 1/5 1௦ 1681 

0156256 0 ॥ார்பா/65 ௦4 6 6௦ஞ் ௫ வாபி 

௦62110 ௦ 6 ௱6ய/0வ।! 80018௮0௦65 

௨/6 ஒட்வாவரு ௦ பார்வாவரு, 85 

0514001௨௦0 7௦ ௨ ஐரூவா-5ப௨௦7 

(சா.அக.). 

த.வ. அறுவைப் பண்டுவன். 

(இரணம் 2 இரணகன்.] 

இரணங்கொடு-த்தல் ௪௮/-௪௦0-, 4 செ. 

குன்றாவி.(1:.1.) அடித்தல்; (0 0205 ாப(565, 

014௦ 0600௦. “மறி்றோரிரமங் 

கொடுத்தாவிடுியா” “ல். 72), 

[இரணம் 4 கொழு-த்தல்,] 

[8/4 பாகாக * த. இரணாம்.] 

இரணசன்னி 7௪72-2220) பெ.(1.) புண்களால் 

உண்டாகும் காய்ச்சல் நோய்; 1[சபாச1/௦ 

0வப௱. 

75/7 பாசாசர்க2த. இரணசன்னி] 

இரணசிகிச்சை /272-24/224] பெ.(॥.) புண் 

மருத்துவம் (இரணவைத்தியம்); 112211 ௦7 

015௨௮56 ரூ ராவாபவ! கா 0027௪11146 

றா௦௦௨0பா6; 116 ௦0 6ரக11ு6 மாவா ௦1 

ாஓ௦/௦3! டா801௦6€ (சா.அக..). 

த.வ. அறுவை மருத்துவம். 

[5/1 பானா ம/0052 2 த. இரணசிகிச்சை,] 

இரணசுக்கிரன் ர்சாச-3ப/2 பெ. (ஈ.) 

1.அழற்சியால் கருவிழியில் ஏற்படும் 

கண்ணோய்: ௮ ஸ/6-0156௮56 8176004470 11௦ 

51௮01 ௦710 ஞு 8பே௦ 1௦ ாரிவஹாக/0-//85. 

2. கருமணியின் மீது கொப்புளங்கள் 

புறப்பட்டுப் புண்ணை உண்டாக்கும் ஒரு 

வகைக் கண்நோய்; ப1௦61௮14௦ ௦7 16 175 ௦7 

(உ ஞ/ூ65. 3. அடிப்பதனால் உண்டாகும் 

காயத்தாலும், வெள்ளை நோயாலும் 



இரண சூரன் 

கருவிழியின் நிறம் மாறி உண்டாகும் புண்; 

0150010பா204௦ஈ ஊுயரிவாராகி௦௱ ௦7 65 

௦1௦001 20௦0ம் நே ரார்பரு பெ6 1௦ ஷறார(5 

9068 61௦. (சா.அக.). 

[5/௩ பாச 2ப/02 2 த. இரணசுக்கிரன்,] 

இரணசூரன் 7272-8042, பெ.(ஈ.) படை வீரன்: 

௦ ॥ 2, விகார்மா. 

த.வ. மறவன். 

[5/. (ரச75ப2 2 த. இரணகூரன்.] 

இரணத்துருவம் 727௮-070௪, பெ.(ஈ.) 
கோள் (கிரகப்) புடத்திற் கழிக்கப்படுவது 
(வின்.); 1௦911ப06 ௦7 ௮ ௮ £௨௦ப460 1௦ 06 

5ப41₹80160 1" 851௦. ௦3/௦ ப211௦15. 

[57ம. ச * 08/ப௪ 5 த. இரணத்துருவம்] 

இரணத்தொடை 42௪-122] பெ.(ஈ.) 
முரண்டொடை (காரிகை, ஒழிபி. 5.): ௮140 ௦7 

00 0௦ ராவா. 

(இரணம் * தொடை..] 

[581. 7௪௪ 2 த. இரணம்] 

இரண தூபம் 72௪-26௮, பெ.(ஈ.) காயத்தில் 
(இரணம்) சீழ்பிடிக்காதவாரும், புழுக்கள் 
புழுக்காதபடிக்கும், வேறு வகையான 
குற்றங்கள் ஏற்படாதபடிக்கும் காட்டும் 
புகை(தூபம்); 0181762௦10 ₹பாா65 ப5க0 10 
69565 04 6/௦பா0் 10 நாவலார் 5பழறபா2110 
வ 1௦ 08510௫ 1௨ ௱்்௰ா௰௦ ௦0௮/8 5- 
பார்ல! (சா.அக.). 

த.வ. காயப்புகை. 

[5/4 பாச 2 கு. இரணதுரபம்] 

இரணநாயகம் /212-௮4:௪2௮7, பெ.(ஈ.) 
புண் (இரணம்), காயம், கட்டி, கொப்புளம் 
முதலியவற்றைக் குணமாக்கும் மருந்துப்பூடு; 
8 870௮060ப5 ஐிலாட் ௦80௮016 ௦74 போ 
பார்யா65, ௦யா 0௨, பாற, 6௦115 61௦. 
(சா.அக.). 

[இரணம் - நாயகம், ] 

இரணம்” 

இரணபத்திரகாளி !202-02(172-(65], பெ.(ஈ.) 
கொற்றவை (துர்க்கை); பா05, ௦௦70 

1௦௫ ரா குகா. 

த.வ. கடுஞ்சினக்கொற்றவை. 

[57/1. (சரச * பரச - ஐ. கானி 2 த. 

இரணபத்திரகாளி] 

| இரணபாதகம் ர்சாச-ம்2௦௪7௮7, பெ.(ஈ.) 
கடனைத் திருப்பிக் கொடுக்காமல் ஏய்ப்பு 
செய்கை (துரோகம்); பாரீவ!1/7ப1 ௦55 1௦ 
௦6011015. 

த.வ. ஏய்ப்பாளி. 

[5/4. 0௪02017272 5 த. இரணபாதகம். ] 

இரணபேரி ர2ச-௦7 பெ.(ஈ.) போர்ப்பறை; 
1116-0 ப௱. 

[5/4. (2ாச-ம்௧72 த. இரணபேி] 

இரணபேரிகை 7272-2511 
இரணபேரி பார்க்க: 896 7272-0477 

இரணம்! 2௪), பெ.(ஈ.) கடன் (சூடா.); 060. 
[5/4 22 த. இரணம், 7] 

இரணம்” ர்சாச), பெ.(ஈ.) போர் (திவா.); ௮, 
0௮9116, 119/4, ௦௦ரி16. 

[581. (21௪5 த. இரணம், 7] 

இரணம்” ர்சா௫) பெ.(ஈ.) புண்; 1௦ பா, 807௪, 
பி, கோலா. “உள்ளிலிரு பலமிட்டுப் 
சரணம் போ.மாவ் (றல சற௫.ல. 70.2. 

பெ.(.) 

[5/4. பாச 2: ௬. இரணம். 



இரணம்” 

இரணம்” ௪௮, பெ.(ஈ.) 1. பொன் (சூடா.); 
0010. 2. மாணிக்கம்; பழ). 3. பலகறை; 004௫ 

[52ம் 72104 2 த. இரணம்,.] 

இரணம்” 7௮7௮7, பெ.(ஈ.) விந்துநீர் (சுக்கிலம்); 
5௦௨௱௦. 

[5/6 ///272 2 இ. இராம்] 

இரணம்? சரச, பெ.(॥.) உணவு; 1௦௦0 
(சா.௮க.). 

இரணமத்தம் ர்272-/77௪1/72/77, பெ.(.) யானை; 

61600௮ (சா.அக.). 

[இரணம் * மத்தம்] 

இரணமேகம் ர்காச-22௮7, பெ.(.) 

வெள்ளை நோயால் உண்டாகும் சிரங்கு, புண், 

கொருக்கு முதலிய நோய்கள்; 5$01॥41௦ 
50765 5ப01 95 ாவா௦௦ 910. பே 1௦ ௨ வு 

090565 (சா.அக.). 

[5/5 பானா ரி 2 த. இரணாமகம்] 

இரணரங்கம் ர்சா௫சாச7, பெ.(ஈ.) 
போர்க்களம்: 0216-1210. 

5/0. சாச/வா02 2 த. இரணரங்கம்.] 

இரணவஞ்சம் ர்சாச-சடி27 பெ...) 

மகிழ்ச்சியைத் தரும் நிலங்களுள் (போக 

பூமியுள்) ஒன்று; ௦06 ௦7 51% 611557ப/ ரஐ910175 

௦ 25/2-2ப477/ 2௦ 1௦ 1ரப(6 ௦07 1௨ 00௦0 

06605 ௦0710௭ பார்5 8ா6 ா/0/60. 

[5/6 ராசா 5 த. இரணவளஞ்சம், 7, 

இரணவாதம் ர2ரச-22௯௭, பெ.(ஈ.) நோய் 

வகை (கடம்ப. பு. இலீலா. 140.); ௮ 0156856. 

[5/6 (ரச /22 2 த. இரணயாதும்/ 

இரணவீரன் 4272-0720), பெ.(.) 1 போர் வீரன்; 

௦ 11 வலா. 2. அங்காளம்மை கோயிலின் 

சுற்றுச் சுவர் தெய்வம் (பரிவார தேவதை); 8 

கொள்ள ரஹா நூ ௭ ௭0௦ 

4பரர2௮71/7727 5 (86. 

டீ$/% (௮௮2 த. இரம்./ 

இரணவைத்தியம் 72௪-௮0௮ பெ.(.) 

அறுவை மருத்துவம்; 5பா9 ரூ. 

இரணியகர்ப்பயாசி 

[5/4 7272702022 ஐ. இரண அவைத்தியம்,.] 

இரணவைத்தியன் /௪7௪-௪1/ட௪ர பெ.(ஈ.) 
அறுவை மருத்துவர்; 5பா0௨௦ஈ. 

[5/0 ப2௪71/20/22 த. இரணவைத்தியன்.] 

இரணியகசிபு ர்சாட்ச-/௪50ம பெ.(ா.) 
திருமாலின் தோற்றரவுகளில் ஒன்றான அரிமா 
தலையும் மனித உடலும் கொண்ட ஆளரீரிமா 

(நரசிம்மம்) வால் கொல்லப்பட்ட ஒர் அசுரன்; 

ஈ8௱6 014 வா॥றற/0ப5 42 வா் ௮௮6 

06251100௨0 0 / ரப 16 ௱ாவா-(௦ 

1௦8௮௦. 

[ம் சீர்க /2200 த. இரப்ப] 

இரணியகர்ப்பதானம் 72/2-/௮/0,2௪1227௮/7) 

பெ.(1.) பொற்குடத்தை யளிக்குந் தானம் 

(அபி.சிந்.); 9171 ௦7 0௦10 0௦4, 1" 61910ப5 

௦8௦95. 

ழ்ரெொபகா்பபாம் 4 நரா] 

[5/5 சற 2-0௮0/22 த. இரணியகர்ப்பம்.] 

இரணியகர்ப்பம் 7௪ஈ:௮-4௮100௮77, பெ.(॥.) 

ஒரு வேள்வி; ௦618௱௦௫) 01 858119 11௦ ப 

2 901081 001, 5ப0/ 85 6 06 005௨60 

ஷூ 16 182/5 ௦7 ரர8/லா௦06, சர்ர்ர் 15 

12/20 1௦ 06 ௨0பர௮/னா[ 1௦ 8 56000 0110 

௮0 50 1௦ 065100 274/9/77227200 00 ௮ 

/எப்ட/௪. 

[5/டர்ர்சறுர௮/22 த. இரணியகாப்பம்.] 

இரணியகர்ப்பமதம் ச்சரந்-400௮/7720௮/7, 

பெ.(1.) நான்முகனே முதற்கடவுள் என்னும் 

மதம்; 0௦௦476 124 போண்ற 5 [6 5பறாஊா6 

2௦0. 

[5/ட்ரனறு சாமம் 2 த. இரணர்பகா்ப்பம்.] 

இரணியகர்ப்பயாசி ்21ந்2-6௮/0,02-/25/ 

பெ.(.) இரணியகர்ப்பயாகம் செய்தவன்; ௦16 

வாட 25 ந வாரமாரா60் 16 ௭௦ ௦04 

035819 17௦ ப0் ௮ 90/௨ 00. 

[5ம் பர்சறுச * ௮௪ 7 நத. த. 

இரிய]. 



இரணியகாப்பர் 

இரணியகர்ப்பர் சாற் ௪-4௮/00௪0 பெ.(॥.) 

உயிர் மூச்சே ஆதன் என்னுஞ் சார்வாகருள் 
ஒரு சாரார் (விவேக சிந். பக். 17); (6 8601 ௦7 

௨ 5 வ 1௦10 ம் சர்ன 15 
2021. 

[5/6 ர2/2-௮0/722 த. இரணியகரப்பா] 

இரணியகர்ப்பன் ரசாட2-4(210220, பெ.(॥.) 
நான்முகன் (பிங்.); ச் ௨6 மா 

ண 16 00106 ௨00. 

[அ/ம்//720/2-0௮0/22த. இரணியகர்ப்பன்.] 

இரணியசிராத்தம் ர்சாநட்௪-572047, பெ.(ா.) 

இறந்தோர் பொருட்டு பொன் கொடுத்து 
செய்யும் (சிராத்தம்) சடங்கு; ோவா௦0ரு 1 

௦௦07 ௦07 3 06062560 20௦68510 1ஈ க் 

[6 ஊளா9 00051516 டு ௦ர் ஷு, 

[51. 

சிராத்தம்..] 

இரணியதானம் ஏ்சாற2-/27௮77, பெ.(ஈ.) 

பொன் கொடை; 1/0 ப14௦1 ௦7 0௦10. 

கறு * 8200722-த. இரணிய 

(இரணிபோர் * தானம்.] 

[5706. 1/௪: 2 த. இரணியம்] 

இரணியநேரம் ர்சஈந்ச-்கா, பெ.(ஈ.) 
அந்திநேரம்; வாரா0. 

[இரணரியம் * நேரம், ] 

இரணியம்' ர்ச், பெ.(ஈ.) 1. பொன்; 0010. 
இரணியவரைக்கண் ” (கந்தபு, குர்! 92). 
2. பணம்; ஜு. 

[57ம் 7/௪7௫/௪ 2 த. இரணியம்..] 

இரணியம்” ர்கந்சு, பெ.(ஈ.) இரணம்” 
(நாநார்த்த.) பார்க்க; 566 727௮77. 

[5/4 சற 2 த. இரணியம்] 

இரணியவருடம் ர்சாட்2-சாபணுா, பெ.(ஈ.) 
ஒன்பதாண்டுகளுள் ஒன்று; 9 ெர்$0ா ௦4 
வ]: 6௨ நர [7219-4 பல்ி.. 
"சிருங்கமுதற் சுவேதமட்டும் நீதிமிரணிய 
/௬டம் (கந்து; அண்டகோ, 34., 

[5/7 7ரசறு ௪40௪ 2 த. இரணிய வருடம்.] 

422 
இரத்தக்கழிச்சல் 

இரணியவேளை ர்சரந்ச-ஈக௮ பெ.(ஈ.) 

இரணியநேரம் பார்க்க; 866 //21//2-/72:2/77. 

[இரணரிமம் * கேசா,] 

[5/0 1/2 2 த. இரவியும், ] 

இரணியன்" ர்௪ஈந்௪, பெ.(ஈ.) 1. ஓர் அசுரன் 
(சீவக. 1813); ॥௮ா6 ௦1 8 420/2. 2. பன்னிரு 

கதிரவர்களில் (துவாத சாதித்தருள்) ஒருவன்; 
2 5பா-000, ௦06 ௦71716 7ப412-22017௮7 

[$1. 73/22 2 த. இரணியன்] 

இரணியன்” சசரந்சு பெ.(॥.) வியாழன் 
(சாதகசிந். 6); பற. 

[5/ம. 00௪ 2 த. இரணியன். ] 

இரணியாக்கதன் ஏஈசாட்24௪௦2௪ பெ.(.) 
இரணியகசிபுவோடு இரட்டையாகப் 
பிறந்தவன்; ( அறப். சத. 98); (6 0012-௨0 

கோர மாண்ன ௦ பிர்சறுச௪-௪்ப [வி60 நு 

/5ரபாா (115 ௦௦௨ 1௦0. 

[5ம் /ரீர்சறுா2௪ 2 த. இரணியாக்கசள்.] 

இரத்தக்கட்டி ர௪/72-/-/௪1 பெ.(1.) அரத்தக் 
கட்டி பார்க்க; 566 ௮1௪172-/- 721! 

(இரத்தம் - கட்டி] 
இரத்தக்கட்டு ர்சர்௪-/-/௪ற. பெ.(ா.) 

அரத்தக்கட்டு பார்க்க; 886 ௮௪/௪-/- ௪7/70, 

இரத்தக்கண்ணன் ௪1௪-42௪ பெ.(ஈ.) 

அரத்தக் கண்ணன் பார்க்க: 566 ௮௪1௪-/- 
21110௮, 

இரத்தக்கமலம் 7௪//௪-/-/77௮௮7 பெ.(ஈ.) 

அரத்தக்கமலம் பார்க்க: 566 ௮௪/௪-/- 
(20/77/2777. 

இரத்தக்கலப்பு ர்ச/2-/:/௮20௦0) பெ.(ஈ.) 
அரத்தக்கலப்பு பார்க்க: 5௨௦௨ ௮௪/2-/- 
2000. 

இரத்தக்கவிச்சு /௪/௪-/-/௪2௦0) பெ.(ஈ.) 
அரத்தக்கவிச்சு பார்க்க: 866 அசர. 
(271/000/, 

இரத்தக்கழிச்சல் /௪1௪-//42//2௦௮] பெ.(ஈ.) 
அரத்தக்கழிச்சல் பார்க்க: 6௦6 ௮1௪. 
2//0௦4/ 



இரத்தக்கனப்பு 

இரத்தக்கனப்பு /௪//2-/64௪0௪௦00) பெ.(ா.) 

அரத்தக்கனப்பு பார்க்க; 566 ௮/௪//2-/- 

/2/7200ப, 

இரத்தக்காசம் ௪//9-/-(22௮77, பெ.(ஈ.) 

அரத்தக்காசம் பார்க்க; 866 ௮/௪//2-/- 

(27.522777. 

இரத்தக்காட்டேறி ர்ச//௪-/- 42 பெ.(ா.) 

அரத்தக்காட்டேறி பார்க்க; 566 ௮/௪//2-/- 

21747 

இர த தக்காணி க்கை ப்ச//ச-/ சற 

பெ.(ஈ.) அரத்தக்காணிக்கை பார்க்க; 586 

/4172-/-- 62/02 

இரத்தக்கிட்டம் ர்சர2-/-/]/௮7, பெ.(ா.) 

அரத்தக்கிட்டம் பார்க்க; 588 /2//2-/- 

41/772/77. 

இரத்தக்கிராணி 2172-4270 பெ.(॥.) 

அரத்தக்கழிச்சல் பார்க்க; 596 ௮20/௪ 

2/7204! 

இரத்தக்குமுதம் 4/௪//2-/4-/404/7700477), பெ.(ஈ.) 

அரத்தக்குமுதம் பார்க்க; 588 2/4172-/0 

/:0/777ப/0:2/77. 

இரத்தக்குழல் ர்ச//௪-/4ய/2)  பெ.(ஈ.) 

அரத்தக்குழல் பார்க்க: 566 ௮/௮/72-/-%1/௮: 

இரத்தக்குறைச்சல் /௪/௪ 4-6 ய12/00௮] 

பெ.(ஈ.) அரத்தக்குறைச்சல் பார்க்க; 569 

2/21/2-/-6ப/42/004 

இரத்தக்குறைவு ர் /0பாசற்ப பெ.(0.) 

அரத்தக்குறைவு பார்க்க; 866 ௮7௪//2-/- 

(ப 2001 

இரத்தக்குன்மம் //௪//௪-4-%0/074/77, பெ.(ஈ.) 

அரத்தக்குன்மம் பார்க்க; 586 /2//2-/- 

40/77/7777. 

இரத்தக்கைரவம் ர்ச்) 
பெ.(॥.) 

செவ்வாம்பல் (மூ.அ.); 168 ஈவா ௮ம் -1ிடு. 

(த. அரத்தம் 2 ௮/ இரத்தம். 

இரத்தக்கொதி ர்சய2-/-ம01  பெ.(ா.) 

அரத்தக்கொதி பார்க்க; 566 ௮721124207 

இரத்தச்சூறை 

இரத்தக்கொழுப்பு /௪//2-/5/0//0020 பெ.(ஈ.) 

அரத்தக்கொழுப்பு பார்க்க; 866 ௮/௮//2-/- 

40/00, 

இரத்தக்கோமாரி 7௪//2-4-4077அ7 பெ.(ஈ.) 

அரத்தக்கோமாரி பார்க்க; 566 ௮/௪//2-/- 

80/72 

இரத்தச்சந்தனம் 7/௪172-2-0௮7220௮/7, பெ.(॥.) 

அரத்தச்சந்தனம் பார்க்க; 586 /2//2-02- 

702/7/77. 

இரத்தச்சந்தியகம் /௪//2-2-0௮70/492/7, 

பெ.(ஈ.) அரத்தச்சந்தியகம் பார்க்க; 568 

2/21/2-0-0௮4௮701)/29.2777. 

இரத்தச்சம்பந்தம் //2//2-0-0௮/770௮702/7), 

பெ.(.) அரத்தக்கலப்பு பார்க்க; 596 4/௪/12- 

/2/200 ப, 

இரத்தச்சாகம் /௪12-0-௦47௮/, பெ.(1.) 

செங்கீரை (மலை.); ௦00800 9௨815. 

இரத்தச்சாட்சி //2/12-0-0௮/02 பெ.(ஈ.) 

அரத்தச்சாட்சி பார்க்க; 596 ௮/2//2-0-0470/ 

இரத்தச்சாமுண்டி 7௮//2-2-2௮77000 பெ.(ஈ.) 

கொற்றவையின் வேறு வடிவம்; 8 1௦ ௦7 

பாவ. 

இரத்தச்சாரம் ர்சப்/2-2-227277,  பெ.(1.) 

அரத்தச்சாரம் பார்க்க; 586 /4/12-0-0.2/22777. 

இரத்தச்சிலந்தி /௪//௪-0-௦7௮70 பெ. (ஈ.) 

அரத்தச்சிலந்தி பார்க்க; 568 272//2-0- 

2/7 

இரத்தச்சுரப்பு //௪//2-0-00//224 பெ.(ஈ.) 

அரத்தச்சுரப்பு பார்க்க; 5௨௨ ௮/21/2-02- 

௦0200. 

இரத்தச்சுருட்டை [272-0-மய/ 07௮] பெ.(1.) 

அரத்தச்சுருட்டை பார்க்க; 866 ௮/2//2-2- 

20/04 

இரத்தச்சூலை 2112-௦0-02  பெ.(॥.) 

அரத்தச்சூலை பார்க்க; 565 2/21722-0-0 07/22: 

இரத்தச்சூறை ர்சப்2-௦-மம720  பெ.(ஈ.) 

அரத்தச்சூறை பார்க்க; 566 2/21/2-0-0002 



இரத்ததிருட்டி 

இரத்ததிருட்டி [௪//2-/ப/0] பெ.(ர.) சன்னி 

வகை (தஞ். சரசு, 1॥, 194.); 8 80௦ ௦1 ெர்பா. 

[த. அரத்தம் 2 வ. இரத்தம். 

இரத்தந்ததும்பு-தல் 7௪/௮7 //பம்ப- 5 

செ.கு.வி. (4:1.) அரத்தந்ததும்பு--தல் பார்க்க; 

566 ௪/௪11/27-121ப/770ப-, 

இரத்தநரம்பு ரசம், பெ.(ஈ.) 

அரத்தநரம்பு பார்க்க; 886 ௮/௮112-/72/4/110ப. 

இரத்தப்பலம் /72//2-0-0௮௮/77) பெ.(ர.) ஆல 

மரவகை (மலை.); வாடு, 50 616010 [6 

௦௮10 160 பர். 

(த. அரத்தம் 2” ௨. இரத்தம்] 
இரத்தப்பழி 72//202௮// பெ.(॥.) அரத்தப்பழி 

பார்க்க; 566 2/2172-2-0௮/7, 

இரத்தப்பிரபியம் /௪1/2-2-2/72/71ந/௮77, பெ.(1.) 

அரத்தவெட்டை (வின்.) பார்க்க; 866 ௮721/2- 

(2174 

இரத்தப்பிரமேகம் /௪//௪-0-௦/2177292), 
பெ.(॥.) அரத்தவெட்டை பார்க்க; 566 2/2112- 

(2/7 

இரத்தப்பிரவாகம் /௪//௪-0-0//2029௮417, 
பெ.(1.) அரத்தப்பெருக்கு பார்க்க; 8566 ௮:௪//2- 

2-2 பப. 

இரத்தப்பிரியன் 7௪1௪-2-2/ந்2 பெ.(ஈ.) 

அரத்தப்பிரியன் பார்க்க; 566௨ ௪/௪12-0- 
2021. 

இரத்தப்புடையன் /௪//௪-2-2ப0ஷ்௪ற, பெ.(ஈ.) 
அரத்தப்புடையன் பார்க்க; 866 ௪7௪//2-0- 
2ப-/௮. 

இரத்தப்பெருக்கு ௪172-02-0௦ ப/ப பெ.(ஈ.) 
அரத்தப்பெருக்கு பார்க்க; 566 2/2//2-0- 

ப்ப, 

இரத்தப்பந்தனம் /௪1//2-0-0௮2702௮77. பெ.(ஈ.) 
அர்த்தக்கலப்பு (பாண்டி.) பார்க்க: 866 ௮:௪2- 
7: 2/200ப. 

இரத்தப்பலி /72112-0-0௮/ பெ.(ஈ.) அரத்தப்பலி 
பாக்க; 566 ௪௪112-0-0௮ 

இரத்தமண்டலம் 

இரத்தப்பலை //௪/12-2-,2௮2) பெ.(.) கோவைப் 

.. பழம் (சங். அக); *ப1(௦7௦௦௱௱௦ 06608 ௦4 

[16 160065. 

[த. அரத்தம் 2 ௮: இரத்தம்] 

இரத்தப்பாடாணம் /௪//2-0:2727௮/77, பெ.(॥.) 
வைப்புநஞ்சு வகை (மூ.அ.); ௨ 608160 

21568/6. 

(த. அரத்தம் 2 ௮: இரத்தம், 

இரத்தப்பாரதம் 7௪//௪-0-0௮:௮22௪/77, பெ.(॥.) 

சாதிலிங்கம் (மூ.அ.); பொல் வா. 

இரத்தப்பிண்டம் /௪//2-0-0/722/77, பெ.(.) 
அரத்தப் பிண்டம் பார்க்க; 566 ௪/௪/19-0- 

3/72217. 

இரத்தப்பித்தம் /2//௪-2-2//72/7, பெ.(ஈ.) 
அரத்தப்பித்தம்' பார்க்க; 566 ௮/௪ப௪-0- 
2/142/77. 

இரத்தப்பிந்து /21//2-2-2/72) பெ.(ஈ.) 

அரத்தப்பிந்து பார்க்க; 566 ௪7௪0/2-0-0//7021 

இரத்தப்பீனசம் 7௪//௪-0-௦/7௪2௮7, பெ.(ஈ.) 

மூக்கிலிருந்து குருதியொழுகும் நோய் (இங். 
வை. 175); 016௨0௦ 11௦0 ௭௦5௦. 

(த. அரத்தம் 2 ௮. இரத்தம்] 

இரத்தப்பூடம் ௪//௪-௦0-0248047, பெ.(ஈ.) 
அரத்தப்பூடம் பார்க்க; 566 ௮/2/12-0-0.024/77. 

இரத்தப்போளம் /௪//௪-2-௦/௮, பெ.(॥.) 

அரத்தப்போளம் பார்க்க; 566 ௪7௪//௪-0- 

06/57, 

இரத்தம் ௪/2), பெ.(ஈ.) அரத்தம் பார்க்க: 
566 ௮/21/2/77. 

இரத்தம்” /௮1//2/77, பெ.(॥.) தாமிரம் (நாநார்த்த); 

0௦00௭. 

[3/ம் ௭022 த. இரத்தம்] 

இரத்தமடக்கி ரசரீசா-௪௦௯௮4  பெ.(ஈ.) 
அரத்தமடக்கி பார்க்க; 86௦ ௮/2//2-77.225/202 

இரத்தமண்டலம் ர௪2-1௮7௦௮௮, பெ.(ஈ.) 

அரத்தமண்டலம் பார்க்க: 566 ௮/௭//2- 
[1727054277 



இரத்தமண்டலி 

இரத்தமண்டலி ரசச-சதகர் பெ.(ஈ.) 

அரத்தமண்டலி பார்க்க; 56௦ ௮/2/72-/77௮/70௪7 

இரத்தமாடன் சச்சு, பெ...) 
அரத்தமாடன் பார்க்க; 866 ௮/2/2-/774227. 

இரத்தமாரணம் /௪/௪-2:௮ர௮, பெ.(ஈ.) 
அரத்தமாரணம் பார்க்க; 566 ௮/௪//௪- 
/77.22/2/0.2/77. 

இரத்தமானியம் ரச/2-2ரற்கா பெ.(.) 
அரத்தமானியம் பார்க்க; 866 ௮/௮/19- 

/77217//27771. 

இரத்தமூத்திரம் /௪//௪-77ப107௮7, பெ. (1.) 

அரத்தமூத்திரம் பார்க்க; 566 ௮/௪//2- 

/77பர174777. 

இரத்தமூலம் ஏர்சர்சரம்ா, பெ.(ஈ.) 

அரத்தமூலம் பார்க்க; 566 2/2/12-/77044/77. 

இரத்தமேகம் ௪2-22) பெ.(1.) 

அரத்தவெட்டை பார்க்க; 569 2/20/2-1/20/24 

இரத்தவடி ௪௪-௪7 பெ.(॥.) அரத்தவடி 

பார்க்க; 8966 ௮/௪172-/2 

இரத்தவமனம் //2//௪-/௮720௮7, பெ.(.) 

அரத்தவாந்தி பார்க்க; 596 2/2/72-1/4707 

இரத்தவலிப்பு ர்௪//௪-0னறறம பெ.(ஈ.) 

அரத்தவலிப்பு பார்க்க; 586 2/௮//2-1/21002ப. 

இரத்தவழலை 4௪//௪-/௪/௮௮௮ பெ.(.) 

அரத்தவழலை பார்க்க; 89௦ ௮/௪/72-/2/௮௪ 

இரத்தவள்ளி 2772-07 பெ. (ஈ.) 

அரத்தவள்ளி பார்க்க: 56௦ ௮/2/72-0/2/4 

இரத்தவாந்தி ர்ச்ச-ம2721 . பெ.(ஈ.) 

அரத்தவாந்தி பார்க்க; 566 /:4//2-42/701 

இரத்தவிந்து ௪2-20 பெ.(ஈ.) 

அரத்தவிந்து பார்க்க; 566 2/91/2-0//700/. 

இரத்த விரியன் ஏர்சர்ச-்ற்சு பெ.(ா.) 

அரத்தவிரியன் பார்க்க; 586 2/எப்2- 01/27. 

இரத்தவுதிரி 4/௪//௪-0-ப07 பெ.(.) 

அரத்தவுதிரி பார்க்க; 566 ௮/௮//2-0/-0/4777 

இரத்தவெட்டை ர்தாச-ப௫1/  பெ.(ா.) 

அரத்தவெட்டை பார்க்க; 566 27217/2-1/21/௮7 

இரத்தினகசிதம் 

இரத்தவெறி /௪//2-/7 பெ.(॥.) அரத்தவெறி 
பார்க்க; 866 ௮/௮172-0 வ 

இரத்தவோட்டம் 72//2-62//27), பெ. (॥.) 
அரத்தவோட்டம் பார்க்க; 896 ௮/2//2-1- 

01722/77, 

இரத்ததாகம் ர௪/௪-/௪ர௮, பெ.(ஈ.) 
சிற்றாமணக்கு (தைலவ. தைல. 93.); 08500 

௮1. 

இரத்தாசயம் ௪722௮:௮77, பெ.(1.) இதயம்; 
11311, 6 ௦7 9௮22-௮777. 

இரத்தாட்சி ரச்சு பெ.(ா.) ஓர் 

ஆண்டின்பெயர்; ௮6 ௦7 076 5800 3/6 ௦ 

1136 ]பற!ர்் 03/06. 

இரத்தாதிசாரம் சர்ச்ச, பெ.(ா.) 

அரத்தக்கழிச்சல் பார்க்க; 566 ௮/௪112-/- 

4:23//22௮/ 

இரத்தாம்பரசாயம் 7௪42770௮:254)2/7) 

பெ.(.) சிவப்புவண்ணம்(பாண்டி); [60 ௫௪. 

இரத்தாம்பரம்' ர்சர்சராசாகா, பெ.(.) 

மரவகை (பாண்டி); 8 1786. 

இரத்தாம்பரம்” ௪//கரம்௮சா, பெ.(ஈ.) 

செவ்வாடை: 7620 010165. 

இரத்தாளிக்கரும்பு 7௮/74 471//77,40) 

பெ.(ஈ.) செங்கரும்புவகை; 8 5080185 ௦7 

5ப0௮10816. 

இரத்தினகசிதம் ரச 2-௪௮0௮7, பெ.(.) 

மணியிழைக்கப்பட்டது; (௮1 கி்ப்ள் 15 91ப00௦0 

வர் ௨5. 



இரத்தின கம்பளம் லி 

[இரத்தினம் -- கசிதம்.] 

இரத்தினகம்பளம் /௪/4௪-/௪7ம்௮/, 
பெ.(1.) ஒவிய வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த 
வண்ணவிரிப்பு (மூ.அ.); வொ ௦4 பூலரஷார்60 

0010பா5 

[இரத்தினம் - கம்பளம்] 

இரத்தினச்சுருக்கம்" ர௪/7௪-2-2பய/௪௱, 
பெ.(ஈ.) மிகச் சுருக்கமான செய்தி; 655806 

ு ௨ ணு 56௦7 1௦0: 20547௮௦0. 

த.வ. மணிச்சுருக்கம். 

[இரத்தினார் - ச௫.க௮1ம்.] 

இரத்தினச்சுருக்கம் /722/1/72-0-ப/ப4277, 

பெ.(ஈ.) 1. மகளிர் உறுப்புவமை 
முதலியவற்றைக் கூறும் ஒரு நூல்; ஈவா6 ௦4 ௮ 
169186 917௦ 8ரரி/65 லா 10 ஈகர்பாக | 
5ப[19016 (௦ 0650106 (6 *89ர்பா6 ௦7 16௨7ல் 
56% 80 08 ஈன((2ா5. 2. ஒரு மருத்துவ 
நூல்; ஈ8௱6 07 9 1681156 ௦ ௫௨௨ 

[இரத்தினம் - சுருக்கம்..] 

[5/4 சர்௪2 த. இரத்கினம்.] 

இரத்தினசபை /7214//02-2.0௮ பெ.(ஈ.) 
திருவாலங்காட்டிலுள்ள நடராசர் அவை; 
வளர ௮ ௦7 //22அ௪ | (06 உரர்ர6 ௮ 
சப: தசா 1௨ 11௦75 ௧௭௦௦ 16, 
50 ௦160 10 16 61௭௦ 100160 வர்ம 995, 

[இரத்தினம் 4 சபைப் 
[5/4 சர்ச த. இரத்தினம்] 

இரத்தினசிரசு /7411/72- 82/50 பெ.(ஈ.) 395 
உச்சிகளையும் 50 மேனிலைக் கட்டுக்களையு 
முடைய கோயில் (சுக்கிர நீதி, 230): (௱!6 
வண் 393 1௦௩௪௭% 8௭0 50 5101-6. 

[இரத்தினம் 4 சிரசு, 

[58ர். 7௪07௪5 த, இரத்தினம்.] 

இரத்தினத்திரயம் ௮/1/0௪- டலா பெ.(ஈ.) 
சமணரின் நல்லறிவு, நற்காட்சி, நல்லொழுக்கம் 

இரத்தினம்” 

என்னும் மும்மணிக்கொள்கை; 13௨ 11௨௦ 

995, 30ம் ரவா, ளார் 0ரவ!/௨00௦௨ ௮0 
௩0ம் 0௦00௦1 கர்/௦் 8பரா பற ௪ 6௮1௮75 

2௮10180௪15 0716 லாக பே. “*ன்ஞானம், 
தற்காட்ச; நல்லொழுக்கம் “(சய 374 உரை], 

[5/0. 7௪07௪0௮௪22 த. இரத்தினத்திரயம்,] 

இரத்தினதீவம் 7௪//7௪-2%௮, பெ.(ஈ.) 
இலங்கை (மணிமே. 11: 21); ௨௦1௨4 ௮6 ௦7 
8௪. 

த.வ. மணிபல்லவம். 

[இரத்தினம் 4. தீலம்,] 

[5/ம். சரச த. இரத்தினம்] 

மணி பல்லவத்திற்கு அயலிலுள்ள ஒரு சிறு தீவு. 
இதில் புத்தருடைய பாதப்படிமை அமைக்கப்பட்ட ஒரு 

மலையுண்டு. இதுவே இலங்கை (மணிமேகலை. 

இரத்தினப்பிரத்தம் /௪//௪-௦-௦௪//௪7 
பெ.(ஈ.) பனிமலையின் (கைலாயத்தின்) 
தாழ்வரை (சி.சி. 1 : 52, மறைஞா.); ஈக ௦7 
6 0856 ௦4 1/4௦பார் /6௮/2௪௪. 

[5/1. 7௪0௪ 072-910௮௨ 5. இரத்திவ..் 

பிரகுத.்.] 
இரத்தினப்பிரபை /-11/72-0-0/22௮] பெ.(.) 

எழுவகை நிரயத்துள் (நரகத்துள்) ஒன்று 
(சீவக. 2817, உரை.): 9 66! ஒஙார்பநு நாரம் 
5௮0 51085, ௦6 ௦7 6///-/7/202/77. 

[5/4 ச07௪7ம7/௪-ம் ௪: த, இரத்தினம், ] 
இரத்தினபரீட்சை ௪172-0௮7௦ பெ.(ஈ.) 

அறுபத்து நான்கு கலைகளுள் மணிகளின் 
இயல்பறியும் கலை: 0041600௨ ௦7 6௦1௦ ப5 
810065, ௮1 ௦7 (16 ௦ஈ0158உபா ௦1 0௨5, 
016 ௦1 ௮ப௦௪படாதிபடு 

/5/1/௪072-0௮7௦25 த. இரத்தினபாட்சை.] 
இரத்தினம்" ர்சஈற்கா, பெ.(.) மணி; ஓவ, 

98, 8 601006 8107௨. 

[5/7 எற௮5 த. இரத்தினம்.] 

இரத்தினம்” ரச்சு, பெ.(ஈ.) அரத்தை 
(சங்.அக) பார்க்க; 86௨ அாஏ]4' 



இரத்தினமாலை 

இரத்தினமாலை /௪///௪-77௮2௮) பெ.(॥.) 

மணிவடம்; 9௮/௮0 07 0௨56. 

த.வ. மணிமாலை. 

[இரத்தினம் 4 மாலை.] 

[5ம் எற் 2 த. இரத்தினம். ] 

இரத்தினாகரம் சரசா, பெ.(ா.) 

1. மணிகள் நிறைந்த கடல்; 0௦68, 95 16 

12205110ஙு/ ௦711 ஈப௱ ௨6 நா6010ப5 0௨5. 

2. தனுட்கோடிக்கு வடக்கேயுள்ள கடல்; 176 

ஜெயா ஈகா ௦0 1ம் றகர் ௦116 வ ௦7 

வாவி! ஈம ௦1 மி னாகட்மள் ஈகா 

௩ வாவா. 

[5/4 சர்ச72-/௭ 2 த. இரத்தினாகரம்.] 

இரத்தினி ஈசர் பெ.(ா.) 1. பிடிமுழம்; ௦ 

ஈ௨85பா20 வரர் 01௦560 ஈ௮0. 2. முன்கைப் 

பேரெலும்பு; பாக. 

[2/5 சர்/2 த. இரத்தினி.] 

இரத்து" ௪7) பெ.(.) சேனைக்குரிய உணவுப் 

பொருள் (வின்.); 510785, 0ா0115105 1௦ 

நு. 

[28 ௪௪ம் இரஸ்து 2 த. இரத்து: 

இரத்து? ௪, பெ.(ா.) வாழைவகை (வை.மூ.); 

9 [0௦௦74 வார்வா. 

(இரஸ்து 2 த. இரத்து] 

இரத்தை ச்சர! பெ.(ஈ.) மலைமகளின் 

(பாராசத்தியின்) நால்வகை ஷடிவுகளுள் ஒன்று 

(சைவச. பொது. 74, உரை.); 2 1௦ ௦1 021௨- 

5௮14. ௦06 ௦71௦ பா70ாா5. 2. மஞ்சிட்டி: பூவ 

௮0087. 

[5/மு் ௮௪ 2 த. இரத்தை..] 

சிவசத்தியின் நால்வகைப் பிரிவு : இரத்தை, 

சுக்கிலை, அசிதை, இருட்டிணை. 

இரத்தோற்பலம் ௪2021, பெ.(.) 

அரத்தோற்பலம் பார்க்க; 589 ௮/சற்£01-,0௮72/77. 

இரதகம் ௪௦௪7௮7, பெ.(7.) இச்சி மரவகை 

(மலை.); 1௦1160 ௦3212-1௨21/௨0119. 

இரதபரீட்சை 

இரதகுளிகை 7௪29-607௮! பெ.(ஈ.) இதளிய 
மாத்திரை; ஊரு 01. 

(இரதம் - குறிதை,] 

[5/ம் 2522 த. இரதம்] 

இரசகுளிகை2இரதகுிக. 

இரதசத்தமி //222-2௪//௮77 பெ.(1.) கும்ப 
மாதத்தின் ஒளிப் பக்கத்து ஏழாம் நாள் 

(விநாயகபு. 75 : 13); 6 வாம் ஷெரா ௭ 

ட்ர்ட1 1௦/91 ௦7 72௭௮77, 0௦75106160 01/7 

௦ 8060பா% ௦4 06 ஞு 824௦, ௮1 500 

உர (ஒலர, மர்ம ச ஸே ௦ வர்ர 16 

பார்பார5 ர௦் ககா, வர்ர ளப 5$ா06 

1௦8 8005, 1௦ங்வள, ௦ ௦ 116 2270 

௦7 [220௨0௪ 

[54ம் ௪09௪ *5௮07௮77/2” த. இரதசத்தமி] 

இரதபதம் /7௪2-,020௮/77, பெ.(ஈ.) புறா (அக.நி.); 

001/6. 

[68ம் சர்௪4,0௪0௪ 2 த. இரதபதம்.] 

இரதபந்தம் ர்222-0௮௦௮7, பெ.(1.) ஓவியப் 

பாடல் (சித்திர கவி) வகை (மாறன. 286.); 

பலா்ஷ் ௦4 தரசச-4௪17 வர் 15 11460 ராம் ௮ 

12212191/7[த621712-144 [20ா2581௩0 2 [உழி 

கா். 

[5ல் ர்2-மலார்ச 2: த. இரதபறீதம். 7, 

இரதபரீட்சை ர்222-0௮710௮ பெ.(1.) அறுபத்து 

நான்கு கலைகளுள் ஒன்றாகிய தேர் ஒட்டும் 

கலை (சாரத்தியம்); ஜர் ௦4 லாவா; ௦06 

௦4 ௫/ப0௪/10/-/74//- 44222: 

[விம் சர்ச* னார்ச2 த: இரதபாிட்மச..] 



இரதம்" 428 

இரதம்! ௪227, பெ.(ஈ.) புணர்ச்சி (பிங்.); 
௦௦114௦. 

[5/ம். 2122 த. இரதம்.] 

இரதம்” 422௪77), பெ.(ஈ.) தேர் (திவா.); ௦8௮10௦, 
௨௮4. 

[5/. சம௪2 த. இரகம்] 

இரதம்” 720777, பெ.(॥.) 1. சாறு; 590, 1ப1௦௦. 
(தைலவ.தைல. 6.) 2. சோற்றுச்சா று; 6586009 
௦4 1௦6. 3. சுவை (பிங்); 118/0 பா, 12816. 
4. இனிமை; $4/6647௨86, 8076685180656 
685855. இரதமூடையநடமாட்டுடைய/வா” 
(திருக்கோ. 27) 5. வாயூறுநீர்(திவா.); 5௮1௪. 
6. வண்டு (பிங்.);066, 5௦ 0௮11௨0 9௨௦௮ப6௨ 1* 
(85165 0. 7. இதளியம்(பாதழிசம்); 
ஈறு. இரும்பெரிப்பொன் செய்மிரத நீர 
தொன்று” (௪௨௪. 7204.) 8. இதளியலிங்கம் 
(சைவச. பொது. 81.); ஈா௦பரூ (1ர்021. 
9. கற்பனை; 1890119110. “பரிசவிதை 
பிரததீதி லெழுவதாம் "(ஞானவா. தாச. 34.) 
10. பல்: (௦௦4. 

[514. 79௦௪2 த. இரசம் 2 இரதம்.] 
இரதம்” ௪௯௮, பெ.(ஈ.) அரைஞாண் (பிங்: 

வர் எர்ற0, 2461 வார். 
இரதம்” ௪22௮, பெ.(॥.) மாமரம் (மூ.௮.); 
8௦௦ 1166. 

இரதம்” 4௪௦௪௭, பெ.(ஈ.) 1. கால்: 160. 2. உடல்: 
௦௦. 3. வஞ்சிமரம்: (210/6 4, ஊர்தி; 
4/61406. 

இரதி” 

[5/7 ௭௪ 5 த. இரதம்] 

இரதம்: 7௪௦2௭), பெ.(.) எழுதுகை (நாநார்த்த); 
காயா. 

[$8ர். 7௪02 2 த. இரதம் / 

இரதம்” சச, பெ.(ஈ.) 1, அன்பு 
(அனுராகம்)(நாநார்த்த); 015116, 877501/௦1. 

2. நீர்; ரசா. 3. எழுவகை; (சத்த) 
தாதுக்களுளொன்று (சூடா.); போடு, ௮ 

௦௦511பவாம வாள் ॥ஈ 16 ஈயா 0௦0, 

06 ௦1 2217௪-/2//, 4. வலிமை (நாநார்த்த.); 

51ம். 5. நஞ்சு(நாநார்த்த); ௦5௦. 

/$4். 725௪ * த. இரதம்] 

இரதரேணு /௪௦க7ப பெ.(ஈ.) பரமாணு 
நான்கு கொண்ட நீட்டலளவை (கிற்பசாத். 18.); 
9௨88 பா6 ௦1 1௦பா 214௦5. 

। இரதனம் 4௪௦௪௭௮, பெ.(ஈ.) அரைஞாண் 
(திவா.); ௨61 எர்ர்ஈ0. 

[5/ம. ௪2௮722 த. இரசனம் 2 இரதணம்.] 

இரதனை ௪௭௪௭ பெ.(ஈ.) 1. அரத்தை: 
9௮18௭0வ1. 2. நா; 1௦00௨. 

இரதாங்கம் ர்௪௭277௪7, பெ.(ஈ.) 1 தேர்க்கால்; 
௦ாலா0்- பர௦௦61. 2. சக்கரவாகப்புள்: ௦௮14௮௪ பாம். 

[5/1. 7௪074719௮2 த. இரதாங்கம்,] 

இரதாரூடன் 7௪22-0220 பெ.(ஈ.) தேரின் 
மேற்செல்வோன் (பயணிப்போன்) (வின்.): 0௦ 
10 0௦௨ (௦. 

[5/0. ௪07௪4 சபிஸ்௪2 த. இரதாரூடன்.] 

இரதி" ர்௪௭் பெ.(ஈ.) 1. விருப்பம் (சீவக. 3076. 
உரை.); 06516, 191௦. 2. புணர்ச்சி: ௦௦14௦. 
"இரதி வேட்டையிர் பொருதணா£” (சச் 
திப்பு, தாயான; 7), 3. காமனின் மனைவி 
(கந்தபு. மோன நீங்கு. 1.): ஈவா ௦4 (கரல 
9176. 

[544. 7சர2 த. இரதி] 

இரதி* ஈசர் பெ.(ஈ.) பெண் யானை (சூடா.); 
116 வாட். 

(54. என/2 த. இரதி] 



இரதி” 

இரதி” ர்ச் பெ.(.) பித்தளை (பிங்.); 07985. 

[5/4 742 த. இரதி] 

இரதி”-த்தல் ரச 4 செ.குன்றாவி. (4.) 
விரும்புதல்; 1௦ 068176. 'வேளு.மிரதிநிரதியும் * 

(மரற. 87] 

[54 ௪௦72 த. இரதி ௮இரதி-த்தல்] 

இரதி”-த்தல் ௨௦, 4 செ.கு.வி(ு.!.) 
தித்தித்தல்; 1௦ 06 582௦1, 77வ///7/ப௦ ப. 

1இரதித்த மொழியொடு "(அரிச்.ப௮.ஸியா. 28.2) 

[5/7 25௪2 த. இரதி] 

இரதிக்கிரீடை 4௪2-/6/07/74)] 
புணர்ச்சி; 50பவ! ா16£0௦பா56. 

[51 சர்-7/72 2 த. இரதிக்கிர்றடை..] 

இரதிகன் சற, பெ.(ஈ.) 1. தேரோட்டி; 

௦வர்௦198. 2. தேர்க்குரியவன்; வாலா ௦0 9 

1௫-21 

பெ.(ஈ.) 

[5 ச1்7//2 2 த... இரதிகள்.] 

இரதிகாதலன் ௪௮422௪ பெ.(1.) காமன், 

இரதியின் காதலன்; 76477 ஈப5ம்வா் ௦7 

(௩௮01. 

[இரதி - காதவன்;] 

[5%1. 20/2 த. இரதி] 

இரதிகாந்தன் /௪௦42722 பெ.(ஈ.) இரதி 

காதலன் பார்க்க; 588 ழ்2702042. 

இரதிசம் /௪0/22777 பெ.) கொருக்கு நோய் 1௦ 

ற்று 1/ அ ௦7 ஆார்6 - ரோ (சா. அக) 

இரமாப்பிரியம் 

இரதிபதி 7௪௭-௦௪௦ பெ.(ஈ.) இரதிகாதலன் 
பார்க்க: 566 720 620227. 

[5ம் சரசம் த. இரதி தி] 

இரதிமந்திரம் ர்சமடாராகாய்வ, பெ.(ஈ.) 
பெண்குறி; 116 921௮! ௦7 ௨7௮1௦. 

இரதோற்சவம் 7௪7௦௪ப௮வா7, பெ.(.) தேர்த் 
திருவிழா; 27 1250/வ கற்ன ௭௦ 15௨ 08௮0 

வா் 50 0௦௦6581௦00 ௦74 ௨௮ 1001 ற௦்பாம்60 

௦ாா& ௦8 பர்/௦் 15 ரொகாு 8ா௦பார் 6 

51௨615. 

த.வ. தேரோட்டம். 

[5/4 ச்ச பர்ச2௪2 த. இர்தோற்சமசர். / 

இரந்திரம்! 124௮), பெ.(1.) 1. துளை; 016, 
ளா வர். 2. வெளி (சி.சி. 2 : 66, சிவாக்); 

508௦௨. 3. பிறப்போரை (வின்.); 200120௮! 519 

21192 1௨ ௦7௦௨5 பர். 4. மறைபொருள்; 

போரா, 1௨ றம். 

[5/4 னர 2 த. இரத்திற்ம்..] 

இரந்திரம்” ர்க, பெ.(ா.) சுருங்கை 

(நாநார்த்த.); $ப016ா2ற60ப5 0855806. 

[5ம் ரவாய்ர௪ 2 த. இரந்திரம்/ 

இரம்மியம் சகாறா? பெ.(ஈ.) 1. மகிழ்ச்சி 

தருவது; (௪4 ுர்/0் (8 ௨௨5௧௫ 0 1௦. 

2. அழகியது; 181 வர்ர [5 ம ககபர7ப!. 

3. விரும்பத்தக்கது; [சர் கர/௦் 15 102016, 

0௦5172016. 

த.வ. கவின். 

[ம் காரக 2 த. இரம்மியம்.] 

இரம்மி 7277/77/ பெ.(.) சீட்டு விளையாட்டில் 

ஒரு வகை; ௧ [ப ௦1 91 ௮1 02105. 

இரமணீயம் சசரக, பெ.(ா.) 1. இன்ப 

மூட்டுவது, (௮ ஈர்/0் 15 1௦௨5௮0, செஜர்மம். 

2. அழகுள்ளது; 1791, கர் 15 ரவா. 

[8/6 சாாசாந்்ச 2 த. இரமணிமாம், ர 

இரமாப்பிரியம் ௮772-02-27, பெ.(.) 

தாமரை (மூ.அ.); 1௦1ப5, 196 ராடி ரிவி 

௦4 ௮71 

[5/4 அாசாறற்ச2 த. 'இராமாராம்பிரியாச்/ 



இரமாபதி 

இரமாபதி 2772-0207 பெ.(1.) திருமால்; 1/1, 

0௦1501 ௦01 ட அ 

[5/4 சாசறசர்2: த. இராமாபுதி] 

இரமி'-த்தல் ர்சார், 4 செ.கு.வி.(3.(.) 
மகிழ்ச்சியாய் இருத்தல்; 1௦ 16/0106, 1௨௮ 

௮01. 

/5/0ம். [னா த. இரமி 2 இரமி-த்தல்./ 

இரமி”-த்தல் சக, 4 செ.குன்றாவி. ((.) 
புணர்தல்; 1௦ 000ப1216. 

[5/ம். 2772 த. இரமி-,/ 

இரமியம் சசரக, பெ.(ஈ.) இரமியவருடம் 

பார்க்க; 566 ரஅரந்2-0௮ய2௮1. சவேகுநீல 
நெடுங்கிறிபி னடுவ எறிரமிய மாம்” (கந்த. 
அண்டமகா..26). 

/5/். ௮71௪2 த. இரமியம்,] 

இரமியவருடம் ர்க௱ந்2-சாபா, பெ.(॥.) 
ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒன் று; 8 0151௦ ௦4 
6 ௨ம்; 06 04 7௪02-பபசா. 

[5/6 காற/27 0275௪ 2 த. இரமிய வருடம்] 

இரமை ச்சர! பெ.(ஈ.) திருமகள் (இலக்குமி): 
டவல், 16 0000658 ௦4 101பா6. 

[5. [௮22 த. இரமை.].. 

இரவுத்திரியம் ர்சப்பரர்ற் ச பெ.(ஈ.) 
சிவகுருவம் (சிவதீட்சை); 5௨/4௨ (ஈ((121௦. 

விளங்கு மிரவுத்திரிய முற்றுவித்து(பீரபோக், 
22- 59) ப 

[5/6். சசபள்ற22 த. இரவுத்திறியம், ] 

இரவை 7௪௮) பெ.(ஈ.) 1. நுட்பமான பொருள்; 
518( 98௭44016, 406 10. 2. கோதுமைக் 
குறுநொய்; 008756 0௦ பாம் லல - 16 பா 
3. துழுக்கியிலிடும் ஈயச்சன்னம்: 5101. 
4. வயிரம்; (௦0. 

த.வ. குறுணை. 

[5/4 2௪5 75 க. இரலை] 
இரவைசல்லா ர்௪/-5௮/த பெ.(ஈ.) மெல்லிய 

துணி; 118150 பகா. 

இராகவம் 

த.வ. ஆவித்துணி. 

[8/7 ௮௮௪2 7: சா * 5/4. ௦2௪2 த. 

இரவைசல்லா.] 

இராக்கதம்' 42/4௪2௫, பெ.(.) 1. தலை 
மகளை வலிதிற்கொள்ளும் திருமணம் 

(தொல். பொ.92, உரை); 8 10ஈ 0௦7 

௱வா/806 1ஈ ஈர்/௦் 16 மாட 15 0சொ!60 

அவெ 054/4 10106 சார்௦பர் ஈன் 0005ம் ௦ 

6 னாறா/5510 074 ஈனா ஈவ811465, 8 10 

01 ாகாக016115110 0714 726௯25, 006 ௦7 

25/2-48/2972/77, 0.4. 2. இரவு 15 முழுத்தத்துள் 

ஆறாவது (விதான. குணா.73, உரை); 1௪ 

8 ௦4 15 ெொக/௦5 ௦7 116 ஈரம். 

த.வ. பொருந்தா ஒழுக்கம், பெருந்திணை. 

[5/ம் 2/529௪ 2: த. இராக்கதம்.] 

இராக்கதம்” /2/௪2௮, பெ.(ஈ.) 1. பத்துத் 

தாலங் கொண்ட ஒரு நீட்டலளவை 
(சுக்கிரநீதி, 232); 8 06௮! றா€28பா௨ 0112 

[4/2/77. 2. உருத்திர உலகங்களுள் ஒன்று 

(சி.போ.2, 3, பக்.214); 8 ஈரூற்ா1021 ௩௦10 ௦7 

[06 ௩ப85. 

[5/ம. 245௪௦௪ 2 த. இராக்கதம்.] 

இராக்கதன் 72//4௪௦2ற, பெ.(ஈ.) அரக்கன் 
(திவ்.பெரியாழ்.4, 4, 8): 01ல், ௦ ௦ 

900118. 

[5/1 72௪௦௪ 5 க.இராக்கதன்.] 

இராக்கதி' 72/௪௦ பெ.(ஈ.) அரக்கி (திவ். 
பெரியதி.10, 6, 9); 018ஈ4685, 12௮/6 0௦010. 

[5/1.72/5௮5/ 2 த. இராக்கதி] 

இராக்கதி” ர்சு்சள் பெ.(ஈ.) சன்னக் 
கச்சோலம் (நாநார்த்த.): ௮ (ர ௦7 1௦9 
2600. 

[5/1.72/525/ :- த. இராக்கதி] 

இராகவம் 27௪௦௮7. பெ.(1.) திமிங்கிலத்தை 
விழுங்கவல்ல பெரிய மீன் (சுக்கிரநீதி, 146); 
8 1808 115 ௦88016 ௦71 06௩௦ பாரா0 
1//77/47//2/77. 



இராகத்துக்கொன்றை 

இராகத்துக்கொன்றை /49௮://ப-/660/௮/ 
பெ.(ஈ.) கொன்றை வகை; 3 0 ௦7 ௦25518 

17௨௦ (சா.௮க.). 

[இராகம் 4 அத்து (சாரியை) * கொள்றை.[ 

[5/0 28௪ 2 த. இராகம்] 

இராகப்புள் /292-2-2ய/ பெ.(1.) கின்னரப் 

பறவை; ௨ 8௮] ௱(/ராக௦நு மாம் 24 805 

214 7 (சா.அ௮௧.). 

[இராகம் 4 புசர்.] 

[5/1 /௮722த. இராகம்] 

இராகம் 27௮77, பெ.(1.) 1. காமம்; 858100. 

2. சிவப்பு; 601௦55. 3. நிறம்; 0/0 1/7. 

4. இசை (பிங்.); ராப8/௦. 5. முப்பத்திரண்டு 

எண்ணிக்கையில் குறிப்பிட்ட பண் வகைகள்; 

(14ப5.) 50 6011௦ ராஒி௦ஞ்-/0௨5 ௦4 வர்ர 

(7௦56 ஈராக் 1 50ம் 6௦145 

ஈயா 32, 472..., மேகரஞ்சி குறிஞ்சி 

பூபாளம், ஹககிகம், வராளி, மலக் பல்லதி] 

இந்தோளாம், படமஞ்சாரி) நாராயண) நாட்டை, 

க/சற்த.ம், பொசரகரி, ஸரீ.ராக.ம், பங்காசாம், 

கூச்ச. கெளசி, கா.நீதா.ா7 *ரம்பபோதி) 

'இலலிதை, தேவக்கிரியை, தேசஷூகாா பாரகா52] 

சாவேரி, தேசி, சாரங்கும், தோழி, இராமகி 

கிரியை வேரரவளி பைர குண்டகி திரியை 

த.ன்ஸியொசி (பரத, இராக. 58). 

/௬. அராகம் 3 5/0 72722 த. இராகும்/ 

[.தா-ஐர் ஓ.ஸிக்குறிப்பு, அர் அர ௮04 ன் 

அரகார் - ஐபி), ச: அரவம்: அரவும்: அராகம் ் 

ஓ.ிச் அிறப்பண்கா செய்யுசநறுப0/ மது! பண்: 

இராகினி 

இராகமாலிகை சரச-ஈ2/9௮] பெ.(ஈ.) 

இசைப் பாட்டு வகை; 8019 44/4)056 5967௮ 
0818 816 8040(60 1௦ 06 8பார [ஈ 04 

ாவ௦ஸ் நு. 

த.வ. இசைப்பாட்டு. 

[5ம் 2727/772/422-த. இராகமாவிகை.] 

இராகவன் ர்சசசாச, பெ.(॥.) இரகுவின் 

மரபில் வந்தவன், இராமன் (திவ்.பெருமாள். 8, 

1); 52772) ௨ொ௱ா௱ூ௦௮! 0650௨1 ௦7 8௪7. 

[541 72072022த. இராகவன்.] 

இராகவிராகம் ர்சரச-டர்சஏச, பெ.(ஈ.) 

வேண்டுதல் வேண்டாமை; 06511௪ 8௭0 

9௦௭510. 

[5/0ம 727.271/0/2922-த. இராக விரகம். / 

இராகவி சரசா] பெ.(ஈ.) பெரு நெருஞ்சில்; 

18106 1/5106 (சா.ஆக.). 

[51. 27௪172 த. இராகி] 

இராகவிண்ணாடகம் 48721/772722௮/7) 

பெ.(ஈ.) 1 கொன்றை; 8 [0 01 095518 166. 

2. சரக்கொன்றை; 10/80 ம்பா 

(சா.அக.). 

இராகவேகம் /474-0224/77, பெ.(ஈ.) ஆசை 

மிகுகை (பு.வெ.12), பெண், 5, உரை); 

10 ௦4 86846. 

த.வ. வேணவா. 

[இராகம் * வேகும்] 

[5ம் ீரச2 த. இராகம் ன் 

இராகாதனம் 2722227217, பெ.(.) ஒக 

இருக்கை வகை; 8 0 ௦7 70910 9051ப16. 

"ஐஇராகாதனமாவது பிட ரியிமே.றிட்ட ரலி 

முள்தொங்கக் ஹக.யிரண்டு)ம் முஸ் சோழ சர 

மிருக்கை " (குத்த.14 705) உரை] 

[5/0 7202425272 2 ஐ. இராகாகுனபம்/ 

இராகினி ர்சீமா்£ட் பெ.(ஈ.) வெற்றிலை (1.0..14. 

|, 2, 429); 1] 1ல். 

[5/0 0/2 த. இராகிளைி.] 



இராகு 

இராகு சப, பெ.(ஈ.) நிழற்கோள், ஒன்பது 
கோள்களுள் ஒன்று; 7அ9ப, 11௦ 8508100 

1௦06 01116 ௦௦ 16081060 85 06 ௦7 (6 

ஈர்ு6 இவா, 80ம் 061860 10 8/6 ௨ 

10 ௦ ௨௱ஊ்0௦ப5 8ஊறவம் 0 800 

கடன், கர் ன்ப 6 025000 ௦06, 15 

500560 1௦ 85/2௦ 16 5பா வா ிஉ௱ா௦ாா 

80 ப 08ப56 116 60௦0110565, 0ப1 

0௨௦௦16. 

த.வ. நிழற்கோள், அரா. 

[5/6 2ப2 த. இராகு..] 

இராகுவை அரா என்றும் கேதுவை அரவு 

என்றும் குறிப்பிடலாம். 

இராகுகாலம் ரசரப-6௮௮77, பெ.(.) நிழற் 
கோளுக்கு உரிய வேளை; 8 8//7ம்ரர ௨1௦0 
௦1 1 1/2 0பா5 ௦0 வருவ 04 1௨ ௨௦1, 

௦06760 1௦ 06 18ப5ற/01௦ப5, னா 16 

ப்ா€ பொ 6 ராரிபனா௦6 ௦7 7/7 ப. 

த.வ. நிழற்கோள் நேரம், அராக்காலம். 

[இராகு * காலம்,] 

/5/1. 72/7ப2:த. இராகு..] 

இராகுமண்டலம் ௪ஏப-ஈ௱௮௦௧௯௭,பெ.(ஈ.) 
நிலவுருண்டையின் நிழல்; 87800 ௦7 16 
82ம். 'மருவமியின் சாயலா மிராகு 
மண்டலம்” (கூரமபு மண்டலவள லை 10), 

[இராகு 4 மண்டலம்.] 

[5/:₹. 72/7ப2த. இராகு..] 

இராச்சியக்கலக்கம் //792020/2-/- 4௮/02], 
பெ.(ஈ.) வன்கொடுமை (அராசகம்; (5162191721 
ளு (புதுவை வ). 

(இராச்சியம்) - கலக்கும்] 

(5/4. அற்சா த. இராச்சியம்).] 
/சலங்கு”கலக்குகலக்கம் ]/ 

இராச்சியப்புரட்டு ரத! )/2-0-0 பப, பெ. 
(॥.) இராச்சியக்கலக்கம் பார்க்க; 866 
/7200]/:௪-/- 2/௮ (புதுவை, வ.). 

[இராச்சியம் 4 புரட்டு] 

[5/4 72/0௪ த. இராச்சியம்] 

இராசஇராசன் 

இராச்சியபரிபாலனம் /22௦2/:௪-,2/7/2௮/௮7௮7, 

பெ.(॥.) அரசாட்சி; 8ொ/51ல4்10ா ௦7 3 
(யாரொ ௦ 51816. 

[51.20/202ாம222 2 த. இராச்சிய 

பரிபரலனம்,] 

இராச்சியபாரம் ர்ச20ட்௪-227௮77, பெ.(£.) 
அரசாளும் பொறுப்பு; பாவே 0 

25001510111/5 ௦1 9௦. 

த.வ. ஆட்சிச்சுமை. 

[5/1 20/27/4722 த. இராச்சிடபாறம்] 

இராச்சியம் ர்க்க, பெ.(1.) 1. அரசு; 
(௦௦௦, 51946, ஈ6வி௱. 2. உலகு; ௦10, 

3. ஆளுகை; £ப!6, ரவா. ரொ, “இராச்சிய மர 
மாவ்கொழிய (இவ் பெரியாழ். 4, 5, 4, 

[54ம் 20௪ 5 த.இராச்சியம்.] 

இராச்சியலட்சுமி722௦0/௪-/௪/2பர  பெ.(ா.) 

அரசுச் செல்வம்; 8044876100 ௦/2, 

௦65௦ாரரி'6€0 85 8 0000655. 

[5/4 720/0 த. இராச்சியலட்சுமி] 

இராசசியவலங்கோலை ர்ச௦ட்2--௮௮ 
90௮4 பெ.(ஈ.) இராச்சியக்கலக்கம் பார்க்க; 
566 /220௦0/2-/-4௮௪144/77/௬௮௮௦2/)) 

[இராச்சியம் - அலங்கோலை, ]] 

[5/1 அற:௪ த. இராச்சியம்] 

அலங்கோலம் 2 க. அலங்கோலை, 

இராசஇராசன் ர்ச௪-ச2௪ச பெ.(ஈ.) 

1. சோழப்பேரரசன் இராசராசன்: (ரு ௦7 
95, 0௦1/8 உ௱0ஊா௦ா, ஐவாவ௱௦யா1 
50/8610, 8 (0/6 ரஙுலா 86 க ௦௦॥௱ார். 

2. துரியோதனன்; ிபரூ௦0லாக. 3. குவையன் 
(குபேரன்); 16ப087௨, 116 0௦0 ௦7 ங௨ல!((. 
4. சோழ மன்னரின் பெயர்: ஈவா ௦7 (7 
2/௪ (005. 

த.வ. கோவேந்தன், மன்னர்மன்னன். 

அருண்மொழிவருமண் பார்க்க; 5686 47பமாரம]' 

(அபா 

[5ம் கனை 5 க. இராசராசன். ] 

அரசன்:5/ம ௪2 த. இராசன்) 



இராசக்கட்டி 

இராசக்கட்டி ரச ற பெ.(ஈ.) பக்கப் 

பிளவை; ௦8%பா06€ (சா.அக.). 

த.வ. அரசப்பிளவை. 

[இராசன் -- கட்டி... 

இராசக்கிருகம் ர22- பழக, பெ.(ஈ.) 
அரண்மனை: 70/௮! 0௮1206. 

[5/7 ணாரா த. இராசக்கிருகம்.] 

இராசகம்பீரன் 722௪-ம், பெ.(ஈ.) 
வீரராசேந்தி சோழனுடைய பட்டப், 
பெயர்களுள் ஒன்று; 8 116 ம 

/௪- /742-20/2.  ''இராசக.ம்.பீரறைை 

வாழ்த்தி (த்க் 774], 

[5/0 722-0௮7]ம//22 த. இராசகம்பீரன்..] 

இராசகரம்! ச்சா, பெ.(.) அரசு (5... 
9 512) 0ரளா௱ளர். 

[5/0 சம 2 த. இராசகரம்/ 

இராசகரம்” ரசச-௮௮, பெ.(£.) இராசக் 
கருக் பார்க்க; 566 7452-7407 /02/77. 

[இம் அலா ராசிச் 2 த. இராசகராம்/ 

இராசகருவி722௪-627004 பெ.(ஈ.) நெஞ்சகம் 
முதலிய உடலுறுப்புகள்; 116 544௮ ௦ இர்ர௦்வ] 

௦0௮15 8&ப0 8௨5 16 ஈர் 61௦. (சா.அக.). 

[ராசன் - ௧௫.2௮] 

[5/௩ அத. இராசுன்// 

க௫ 2 கருவி 

இராசகற்பனை ௪2௪-/௪0௪ர௮ பெ.(ஈ.) 
அரசன் கட்டளை: ௫/௮! ௦௦௱௱௭௮, ௦02 ௦8 

9 89 ௦ ௦ ரப ஐஐ (8). 

[5 தனா த. இராசகற்பனை..] 

இராசகன்னி ரச2௪-/௪2/ பெ.(1.) இளவரசி; 
(ொட'5 பர், ஜாராா௦655. 

[இராசன் - கண்ணார] 

[5/. அத. இராசன்] 

கன்ஃகணன்னு 2 கண்ணா 

இராசகனி சச பெ.(.) எலுமிச்சை; 

6 1ப!் (சா.அக.). 

இராசகுமாரன் 

இராசகாரியம் 22௪-6௪7, பெ.(ற.) 
1. அரசியல்; 1/00”5 பேரு, வரிவ/ா5 ௦7 51216. 

2. அரசர்க்குச் செய்யும் ஊழியம்; 58106 1௦ 
6 9. 3. உயர்ந்த செயல்; ஈாகர்(னா5 0௦7 
06௮1 ॥ஈற௦ர்வா0௦. 

[5/1 தாகி 71த. இராசகாரியாம்.] 

இராசகீயம் 722௪-4௮77, பெ.(ஈ.) 1. அரசனுக் 
குரியது; ஈாகர்1சா5 றவாவார்ா 1௦ 16 (வார. 

2. அரசியல்; ௦11105. 

[5/0 அனற்ச 2 த. இராசகியம் 

இராசகீரி ச்சீ2௪-/87 பெ.(ஈ.) 1. வெள்ளைக் 
கீரிப்பிள்ளை; ஙா 11 ஈ௦100௦௦56. 

2. கீரிப்பூடு; 8 1/0 074 ௱ா௦ொா000௦8ஓ றிவா॥ 

(சா.அக.). 

இராசகுஞ்சரம் ரச5௪-/பறிவ வா, பெ.(ா.) 

1. அரச யானை (அரசுவா); 51915 அஞர். 

2. அரசர் தலைவன்; | ௦4 (95. 

'ரறப ரராசஞ்ஞுசர மமம்... வற்தரன் “(பாரது. 

இத்திரப்.5). 'இராசகுஞ்சரம் பிறற்திடும் " 
(பாரத.௫ம்.2:0737 

[இராசன் * குஞ்சரம். 

[5/ம் சள 2 த. இராசன்.] 

இராசகுமாரன் 7252-0772, 

இளவரசன்; [895 50, றா. 

[இராசன் 4 ஞுபாரன்./ 

[5/6 ரதி 2 த. இராசன். 

குமரன்குமாரன்:541. 41/7727௮. 

பெ.(ஈ.) 



இராசகுலம் 434 

இராசகுலம் 22௪-/0/௪77,  பெ.(.) அரச 

குலம்; 13065 ௦1 [006 ௦4 ௨௦ம் ஈம், 0௮] 

21011) 

[இராசன் 4 குலம்.] 

[5/1. 44725 த. இராசன்.] 

இராசகுலவாழை ॥29௪0/௪௮௪) பெ.(ஈ.) 

செவ்வாழை; 0௮ 6 (சா.௮க.). 

இராசகேசரி' ர்ச2௪-62௪7 பெ...) சோழ 
மன்னர்களில் சிலர் ஏற்று வந்த பட்டப் பெயர் 

(கலிங்.178); 2 406 355பா60 0 ௦ல் 22/௪ 

(௦5. 

[5/:. 7அ2429௪7 2 த. இராசகேசாி!] 

இராசகேசரி” 22௪-62௪ பெ.(॥.) சோழர் 
காலத்து அளவுக் கருவி; ஈ௱685பர6 007 
0800 நர்ர்ரொ கஷ 1 ப56 ஈட 146 ௦7 
6 ௦9௪100 2௪௮௪ 1. 

[5/4 அ௪ற7/2௮/ 2 த. இராசகேசரி] 

இராசகோபாலச்சக்கரச்சுழி /7222-00202/௪ 
-2-0244272-0-00/] பெ.(ர.) பொன் நாணய 
வகை; 9010 601 155ப60 ற 1/௮ 
௩977202, 8 (00 ௦7 106. 

[இராசன் - கோபாலன் 4 சக்கரம் சுழி] 

[5/1 7௮4௭00௮/2-த. இராசகோபாலன். ர் 
இராசகோலம் /7:252-(0/2, பெ.(ஈ.) 

அரசனின் கொலு உடை; ௦௦பூர் 0665 04 9 
9, ரநுலி ௦65. 

[இராசன் 4 கோலம்.] 

[5/1. கன 2 த. இராசன்] 
இராசகோழை /7252-0/-] பெ.(ஈ.) காச 

நோய் வகை; (ப08௦ப1௦516 பாரு 
மோடியா (4) (சா.அக3. 

[இராச கோளம.] 

[5/1 [447 5 த. இராசன்: ] 
இராசசக்கரம் 7239-1௮, பெ.(ஈ.) 

அரசாணை (தக்கயாகப். 2, உரை); 14005 
௦௱௱ வாய் 

[இராசன் ம் சக்கரம்] 

[5/0 (ச ௧. இராசன். ] 

இராசசாரம் 

இராசசகுனம் //252-2௪74௮/7, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகை வல்லூறு; 1405 ப!ர்பா6 (சா.அக.). 

இராசசபை 22௪-2௪௮) பெ.(ஈ.) அரசவை; 
95 855ஊ௱டடி பெற்சா. 

த.வ. திருவோலக்கம், நாளவை, நாளோலக்கம். 

[5/6 739 5 த. இராச,] 

கு.அ௮ளணை2௪பை5ம். 52ம/7௮ 

இராசசம் 22௪-௮77, பெ.(.) இரசோ 

குணம் பார்க்க; 866 2502-6077. 

இராசசம்பு 725௪-5௮ப பெ.(ஈ.) *. சம்பு 
நாவல் அல்லது பெருநாவல்; 1810௨ (056 
06. 2. வெண்ணாவல்; /8பாா௦௦ஈ ௦4 கர/( 
ல்ஞ் (சா.அக.). 

இராசசமுகம் 22௪-௮9௮, பெ.(1.) 
அரசனின் முன்னிலை; |ப0'6 றா258௭0௦௦. 

[5/1 12275௮. 1ப/0௪5த. ,இராசசமகம்,] 

இராசசாரம் ர௪2௪-2௪௪௱, பெ.(.) மயில்; 
[68000% (சா.௮ஆக.). 
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இராசசிங்கம் 

இராசசிங்கம் ர்சீசை-லரசா, பெ.(ஈ.) 

அரசரேறு; ॥1/ப5110ப5 ற௦ாவா௦, 2 [107 

ற௱௦௱௱ 05. 

[5/6 அ 2 ௬. இராசனிய்கும்/ 

இராசசின்னம் 22௪-7௮7, பெ.(£.) 
அரசர் சின்னம்; 115100/௮ ௦7 ஈரி. 

[இராசன் - அிஹ்சாமம்] 

[5/ம். அனா 2 த. இராசன், 

இராசசூயம்! ர்சை-5ரற, பெ.(ஈ.) 
1. வெற்றி வேந்தனால் செய்யப்படும் ஒரு 

வேள்வி; 580170 றார் நே 8 

/01௦1௦ப5 ற௱ாகா௦் க11கா06்0 பர 

15 ௩210 ப/560 1]ற0பரசறு ஜாாற0௦5. 

'தரணிபணிராசசூய மாமகமுற்றி” (பாரத. 
கூ... 2. தாமரை (மலை.); |01ப5. 

[5/1 ர கறுன 2 த. இராசகுயம்/ 

இராசசூயம்? 22௪-௫௪௭, பெ.(௱.) 
1. தாமரை; 101ப5. 2. மலை; ரா௦பாரவாா 

(சா.அக.). 

இராசசேகரன் ர்க பெ.(.) 

அரசர் தலைவன்; 01164 ௦ (6005, நாவா௦பார் 

80. 

[5/8 7த- சக0௮௭ 2 த. இராசசேகரன்.] 

இராசசேவை ர்ச்ச்ச-2௭௮் பெ.(ஈ.) 

1. அரசர்க்குச் செய்யும் பணி; 103௮1! 561570. 

2. அரசனுக்கு மதிப்பளிக்கை; ஷு ௦65 

£6606015 10௦ ௮ 50/88/04. 

[5ம் அலா 22/௮2 2 ஐ. இராசசே; ] 

இராசத்துரோகம்ச2௪-(0027௮77, பெ.(£.) 

அரசுக்குச் செய்யும் இரண்டகம் (துரோகம்); 
1168500, (0ு/வு. 

[5/4 73-010ய/ம0௮-த. இராசத்துரோகம்./ 

இராசத்துவம் ர்சசரபாசா, பெ.(1.)அரசன் 

தன்மை; 00௮10), 79081 9௦ஙல 07 பபச(((25, 

0/௮] நானா௦0114/6, [0951]. 

[58/06 இற 2 த. இராசத்துவமம், 7 

இராசதபுராணம் 

இராசத்துவாரம் 722௪-12௮7, பெ.(ா.) 

1. அரண்மனை வாசல்; 05/௨06 0816. 

2. அரசவை; ஈ00781 0௦பார், பெம்மா. 

"இராசத்துவாரத்துக்கோர் மற்திரியாயம்" 
(கன்பபா.), 

[517௮ //7/22த. இராசத்து வாரம்] 

இராசத்தேள் 72௪75/ பெ.(.) நால்வகைத் 
தேள்களிலொன்றாகிய சிவப்புத் தேள்; ௦06 ௦84 

16 41006 01 6500101005: 11 (5 20 ॥ ௦0100 

200151100௨ 85 "விர 50010/8' (சா.அக.). 

[இராசன் - தேச்.] 

[8/7 9௪ 5 த. இராசன்..] 

இராசதண்டம் ர்22௪-/சர௮, பெ.(॥.) 

அரசத் தண்டனை; நபா ரி6௦ ரு 

(6 1/0, 5141௨ றவு. “இராச 
தண்டத்துக்குட்பட்டு ”(5....../. 84. 

[இராசன் - தண்டம்] 

[5/5 அனா 2 த. இராசன்.] 

தண்டுதல் கண்டம். 

இராசதந்தம்ரச5௪-/௪7௦௪, பெ.(ஈ.) 1 முன் 

வாய்ப்பல்: [0௮1 ₹0016, 820120 1௦ 0௨ 64௦ 

௦வார்ரவ! ௦அர/௪ ரள. 2. முன்வாய் மேற்பல்; 

[16 14௦ பழன ரச 19 ௦4௦௦ 116 ஆ/6- 

[ஒல் (சா.அக.). 

[5/1 ரதா 0௭0௪ 2 த. இராசதந்தம்.] 

இராசதந்திரம் ச்சி2௪-/27௭7௮7, பெ.(ா.) 

1. அரசியல் உத்தி; 51916-01474, ற௦111405. 

2. அரசியல் நூல்; 5019110௦ ௦1 ர௦ளா௱ார். 

[5/1 தனா னாமபர௪:த.. இராசதந்திரம்/ 

இராச தபுராணம்௪2௪22-2747௮/77, பெ. (.) 

நான்முகனைப் போற்றும் தொன்மங்களின் 

தொகுதி; 9௦பற ௦7 116 ௦1/67 /? 72725 

ப நாகா /ஈ வ யம் 

௨௦௭0 247௮ 15 225. 

[5/0 ஆ௪௦௮-0 222. இராசதபுராரசளாம்/ 

இராசத ,புராணத்துள் உள்ள புராணங்கள்:- 

பிரமவைவர்த்தம், பிரமம், பிரமாண்டம், 

ட் 

௫ 

மார்க்கண்டேயம், பவிடியம், வாமனம. 
் 

ச் 
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இராசதம் ர்சதசரசா, பெ.(॥.) அரச பதவி; 
ட்டு 51876. 'ஏடே விராசதத்தினைப் 
பணித்ததும்"' (திருப்; 7792), 

[5/4 அச 2 த. இராசதம்] 

இராசதரு 722௪/௮10, பெ.(ஈ.) குறாபரம்; 0௦106 
- 10461 (சா.அக.). 

/5/ம இனா வயத. இராசதரு.] 

இராசதருமம் ர்ச22-/2பாகர,  பெ.(ஈ.) 
அரசன் அறநெறி; [பர பெபெர195: ஈப[65 ௦ 
(௮5 ஈஒவிா0 10 8 0௦5 0ப((95 11) ॥௦50௦௦ 
91 11/5 9௦ ா௱ளார், ௭4௦. 

த.வ. அரசநெறி. 
[5/4 ரசா 0௮122௧. இராசதருமாம் ] 

இராசதாலம் 722௪-௧௮, பெ.(ஈ.) கமுகு; 
8609-ற0வ௱ (சா.௮க.. 

த.வ. இராசதாலி. 

இராசதானம் /7252-120௮77,பெ.(1.) தலைநகர்; 
௨145 நு. 

[5/4. 79௪4௪௪? த. இராசதானம்.] 

இராசதானி ரச2௪-22ற/ பெ.(ஈ.) 1. தலை 
நகரம்; ஈ61000115, 081141, 564 67 
98ர௱ார். “ஏகசகீர மாப்புரக்கு 
மீராசதாணி” (பணவிடு, 697. 2. மாநிலம்: 
௦106. சென்னை யிராசதாணி (கற்... 

[5/1 சவகு த. இராசதானி] 
இராசதானிப்பாலை //22௪2ரட்.௦-௦2/ 

பெ.(ஈ.) கணுப்பாலை: |ஈ0(2௮ ௱ா௱ப5௦05 
(சா.அக.). 

இராசதிருட்டி 7ச2--ரபற பெ.(॥.) அரசன் 
கண்ணேறு; வ! 6 ௦4 ௮ 9 ௦ 8 0௭8௦) 
1) ௦. 

[5/4. சகு ௧. இராசதிருட்டி.] 
இராசநாகம்/252-£சரக௱, பெ.(ஈ.) அரச 

நாகம், நாகப் பாம்பு வகை: ௦௦0௮ ௦7 ப் 
924/4 01256. ௦619 1306 6 பா ௦7 6 (00 (சா.அக.). 

த.வ. அரசநாகம். 

இராசபஞ்சகம் 

[இராசன் 4 நாகம்.] 

[5/1 5௮7 722௪ 2 த. இராசநாகம்] 

[நகர்குல்) 5 நாகம் 2 5ம் ஈச] 

இராசநோக்கம் 722௪-74௪௭, பெ.(ஈ.) 
1. அரசனின் அருட் பார்வை; 10௮! *8/௦பா 0 
மொல, 08010ப81௦56. 2. அரசனின் 
எண்ணம், மனப்போக்கு; 1495 பவார் ௦7 
ஈம், (ரர9'5 ௨௨5 பா6, 01500514௦1. 

[இராசன் 4 நோக்கும்] 

[5/1 74௮72. இராசன். 

இராசநோக்காடு/222-7க/சல பெ.(.) 
இறுதியான மகப்பேற்றுத் துன்பம், பேற்று வலி; 
6 1௮] ஐவ ௦7 ரிட், பர ௱௦௧14 
ஒமாபெொி9 (சா.அக.). 

[இராசன் 4 நோக்காடு] 

[5/-:78-௮72த. இராசன்..] 

இராசப்பிரதிட்டையுள்ளோன் [72-2-/7/2/7-1//1221 
402) பெ.(ஈ.) ஆமை; 1பாரி6ீ (சா.அக.). 

இராசப்புறா /72722-0-2ப72 பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகை உயர்தரமான புறா; 10 வன! 0106௨0 
(சா.அக.). 

இராசபக்தி ர்ச5௪-2௮௮் பெ 
நு வநு 1௦ 106 ரொ]. 

[5/7 சைகை த. இராசபக்தி] 
இராசபஞ்சகம் //252-0./27.2/77, பெ.(ஈ.) 

தீக்குறிகாட்டும் பஞ்சக வகை (&5470].); ௮ 
1205010105 0௨1௦0 ௦4 'பறா€, 00051087௫0 

(1.)அரசப்பற்று; 



இராசபத்திரம் 

25 ற௦ாாய் ட ரகா ராண [பார ௦ ௦ 

பட் /6 படு ரா 660207 ௦7 சா 1பா௦0 

௦ு௱ள ௦௨0 போர கப் ற6ா(/௦0, ௦06 ௦7 
;ி2/7022/77. 

[$/ம. 74௮7021042 த. இராசபஞ்சகம்,] 

இராசபத்திரம் 722௪-0௪12,  பெ.(ா.) 
அரசனுடைய ஆணை; [005 60101 

[5/0 7220-12. இராசபத்திரம்/ 

இராசபத்தினி .22௪-௦௮/// பெ.(ஈ.) அரசி; 
05 ௦0௦050, 9068. 

[இம் தினா 020/2 த. இராசபத்தினி.] 

இராசபதவி 722௪-௦௪௪0 பெ.(1.) அரச 
நிலை: [20 ௦071 8 8/0, [ர0்ற. 

[(இராசர் 4 புகு10/ 

[5/6 5272-5 இராச..] 

இராசபரினி 722௪-2௮90 பெ.(ஈ.) பாலை; 
5/ஙரு-1௨91/60 806 ரி00/ (சா.அக... 

இராசபலா [252௪-2௮ பெ.(ஈ.) 1. முதியோர் 

கூந்தல் என்னும் மூலிகை; 95 19/0. 

2. காய்ச்சலைக் குறைக்கும் சீனமூலிகை; 

ஏ ௦0 எரு (சா.அக.). 

ப்ரொ௪ண் 4 புரை, 

[5/5 க 2 த. இராச] 

இராசபாட்டை ௪2௪-0௮4 பெ.(ஈ.) 

போக்குவரத்துக்கு உரிய பெருவழி; 895 

ர்வு, றபடு/௦ 1௦௮0. 

[இராசன் - பாட்டை.] 

[8/ம் தனை 2 த. இராசன்..] 

இராசபாதை ர்சசசமசிள பெ.(ஈ.) பொதுச் 
சாலை: 105 1/9, ஐபட46 1080. 

[இராசன் 4 பாதை..] 

[5ம் தினா 2 த. இராசன்.] 

இராசபாவம் /௪2௪-22௮/72, பெ.(॥.) அர சத் 

தன்மை (சிலப்.27, 53, அரும்.); (94955. 

[57ம் ரதளாசச்ர்சு/ச 2 த. இராசடா௮ம்/] 

இராசபிரதிநிதி 722௪-0௪௦4 பெ.(ஈ.) 

அரசப்படிநிகராளி; 4108103, 186 பார 5 

[6௨5௨ 121/4/6. 

இராசபுள் 

/5/5/24270/201747/2-௪. இராசபரகிநிகி ] 

இராசபிளவை ர்ச2௪-௦/௪௦௮ பெ.(ஈ.) பெரிய 
நச்சுப்புண்;௦21மயா06, ௦ 3 (8௭6 0௦0; 

௮ார்ரா£ல்ட 

[இராசன் 4 பிளை] 

[5/௩ தனா 2 த. இராசன்] 

இராசபுட்பி ச22௪௦ப/2/ பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 
வெள்ளரி; 9 1806 ௦74 ௦ப௦ப௱ட்ள (சா.அக.). 

த.வ. கக்கரி. 

இராசபுடல் ர2542425) பெ.(॥.) ஒரு வகைப் 
புடல்; 3 (80 ௦7 00பா் பரப் ர௦பா0 56605 

(சா.அக..). 

[இராசன் 4 புடல்..] 

[5/௩ ச 2 த. இராசன்.] 

இராசபுண் ர22220 பெ.(1.) இராசபிளவை 

பார்க்க: 566 //:2220//202! 

இராசபுத்தி ரச்சகமபரர பெ.(ஈ.) சிறப்பான 

அறிவு; 5260௨ 81500, ஒ௦ப!13 

௦16096 (வின்.). 

[இராச-யுத்தி.] 
[5ம் சம் த. இராச] 

இராசபுத்திரன் 7௪-22  பெ.(॥.) 

இளவரசன்; 805 50, றாரா௦6. 

ரொச-புத்திரன்.] 

[54ம் தனா த. இராச] 

இராசபுத்திரி' 2௪௪0 பாப11 பெ.(.) இளவரசி; 

௦5 பரம், பெல். 

[இராச-புத்திரி/ 

[54ம் சள: த. இராச] 

இராசபுத்திரி* 72222ப/247 பெ.(.) 1. சிறு 

சண்பகம்: கோற்கரச 110/௭ 1766. 

2. பேய்ச்சுரை: 2 610 பாஷ் ௦7 ர0பா0, 612 

0௦ பா (சா.அக.). 

இராசபுள் 25220 

பூச்சி; 8 1156௦௩ யாம் 61951 

2. கருடன்; 1௦ (800 ௦4 05. 

(இராசன் * ப்ச்] 

பெ.(ஈ.) 1. எட்டுக்காற் 

(605. 
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[5/6 தினா 5 த. இராச] [இராசன் 4. மாநாகம்,] 

இராசபோகம்!' ர்ச2ச௪-ம்மரசா, பெ.(ஈ.) [5/0 [தன 2 த. இராசன்,] 
அரசனுக்குரிய நுகர்ச்சியின்பம்; 116 | இராசமாபுரம் ர்ச-௱௪-2ப2, பெ.(ஈ.) 
ரூவா 1ம் ரா ௨ (ரர, நார்௦வு சீவகனின் தலைநகரம் (சீவக. 78, உரை); 
[1 8001655. ஈவ€ 0116 ௦8ரிவ! ந ௦4 ராடு 6௪4௪ 

த.வ. அரச நுகர்வு. [.இராச(ன்)--மா-புரம்.] 

[5/0. 74/27/7092 2 த. இராசபோகம்,] /5/%74 25. இராச] 
இராசபோகம்” 22௪-27௮, பெ.(ஈ.) இராசமாமந்தம் ர்22௪-712-97௮722௱7,பெ. (1.) 

அரசர்க்குரிய பாதுகாவல் வரி; (1.&.5. ௩. 8); ஒரு வகைப் பாம்பு (சீவக.1276, உரை); 8 (40 
(9065 19160 10 00௦1600409 01௦081. ௦4 12/06. 

[5/6். ௮0௦7௮ 5: த. இராசபோகம்.] [5/1. 74/௮7 1 772-71270277-த. இராசமா 
இராசமகிசி ரச5௪-௱௪95/ பெ.(ஈ.) அரசி; மந்தம்..] 
பெ. இராசமார்க்கம் 725௪-747௮, பெ.(ஈ.) 

[5ம் [தினா ௱க/6/2 த. இராசமகிகி] இராசபாட்டை பார்க்க; 866 4222-22 
இராசமடைப்பள்ளி /22௪-77௪௦90௦-௦௪1 [5/0 19ா1ரர௪ 2 த. இராசமார்க்கம்] 

பெ.(॥.) அரசர்க்குச் சமையல் செய்தோர் 
வழிவந்த ஒரு வகுப்பார்; 5ப0-09516 ௦4 77௮/2] 
2-௮ 0௦ ெொங்ச ஈன் ஈணாஉ 10௱ நள் 
900851015 வர 068 ௦0016 18 [0௮] 

இராசமானியம் /29௪-77அஈடலா, பெ.(ஈ.) 
அரசரால் விடப்பட்ட இறையிலி நிலம்; £0/௮ 
911 ௦1180, ஈர் 112௦. 

1௦ப860105 (3.) [5/௧ ரச 2 த. இராசமாணியம்/] 
[ரொசன் 4 மடைப்பள்ளி] இராசமுடி 722௪-7௮ பெ.(ஈ.) 14. அரசமுடி, 

ன மகுடம்; [0௮ ௦0. 2. சாயக் கொண்டை: 
ன்ற ர்க பு இராசன். 9111511௦ 0017*க4ா௨ 1௦11௨0 (௦ 09510௦, 

இராசமண்டலம் /22௪-ஈசர௭௪௭௱, பெ.(ஈ.) 0009510௮17 ப560 85 எஈ ௧0௦ 70 
௮ரசாகள ச 9556 ௦4 (805. 6 1680 01 116 1௨௦௦௨5 ௦74 11/25 10 கணணி நெருங்கி வைகும் இராச 4௮6௪0௪ 86 /6| 85 5௪ (965. (7௪7071_/ங௧(ோ()/0 (பாரத. திரெொளப, 72 7] 

(இராசன் 4 மண்டலம், ] [இராச ஞ் ர் முி..] | 

[5/4. [சன 2 த. இராசன்..] [5/4 [சள 2 த. இராசன்..] 

இராசமண்டூரம் /82௪-ர1ரினா. பெ (ஈ.) இராசமுத்திரை 7252-ர1ப1௮] பெ.(ஈ.) முதன்மை த் தவளை; 19௨ ௦/௪ 01 1105 அரசச் சின்னம் (இலச்சினை): 0/௮! 8/6, 
(சா.அக.). 9௱கார் 56௮. 

இராசமணி 252௭7௪ 
9 10 ௦7 ற௨0]. 

[இராசன் - மனி] 
[5/6 ௮723 த. இராசன்.] 

இராசமாடம் 7222-7720, பெ.(ஈ.) பெரும் பயறு; 8 010 லாஸ் ௦7 வ (சா.அக.). 
இராசமாநாகம் 7252-7722 2/77,பெ.(ஈ.) ருவழலை; ௭௦௦10௮! 970 பஈ0-672106 ௦4 (02 0180% வாஷ், ௦௦013 ௦7 1௨ 591/௪ 01256. இராசமாநாக மென்பர்" (சீவக. 7279), 

பெ.(1.) நெல்வகை: 



இராசமோடி 

[இராசுள் - முரத்திரை.] 

[5/4 தனா 5 த. இராசன், 

முகம் - திரை - மூதிதிரை: 
இராசமோடி 22௪-724 பெ.(ஈ.) அரச வீறு, 

மிடுக்கு; 0/௮! 07௮ா6பா. 

[ஒட் னா 77272 த. இராசமோடி.] 

இராசயோகம் ச்சர, பெ.(ஈ.) 

1. ஓகச் சிறப்பு; ௨ரி0பால்0 ௦4 இலா 94 

௨ பர்ரி சீ வாடு றகர, (ஈய்கொிாடு ம்௪் ௨ 5 

051760 10 1756 1௦ 2 00814௦ ௦4 றன 86 

1ஈரிபவா ௦6. 2. அரசரின் இன்ப நுகர்ச்சி; 

ஊார்நுராளார் 07 0௨ 1மயரு ௦4 105]. 

3. ஓக வேறுபாடு; ௭௮8)/ /௮3/ 11 02, 85 171 

1௦1 றரர௦௦5 (௦ 0௧௦156. 

[5/4 ரது )சரச 2 த. இராசமோகம்.] 

இராசர்கவசரோப்பியம் /25௮/121:234 

[5௦2/௮/77, பெ.(1.) வெள்ளெருக்கு; 141/6 

30௮. 

இராசராசதேவன் ர்சிக்பமி22-2/ற, பெ. 

(ஈ.) சோழ மன்னர் மூவரின் பெயர்; 1௮16 ௦ 

ரா ௦௪ (பாட ரா மாட 114, 12ம் 21412 

1300 ொர்பரு ஈத உ0்ங்வடு. 

[இராசராச--தே.வன்.] 

[54ம் [சாதனை 5 த. இராச ராசன்] 

இராசராசேச்சுரம் ர் 32௪-22சிரமயாக. பெ. 

(ஈ.) தஞ்சைப் பெரியகோயில்; ஈக ௦7 06 

ஓல் நறை 16 உ [ண/கபா ழ்பரிர் 09 

தகர 1. 'தஞ்னசயிராச ரா சேச்சரமீறு! ர 

(கிரவிசை. கருவூர் தஞ்சை. 

439 இராசவட்டம் 

[8%7. கலாரதுவால?: த. இராச 

ர்ரம்சமீரார1ம்/ 

இராசராசேச்சுவரி /42௪-7422020/௮77 

பெ.(.) காளியின் பெயர்; 8 10 ௦4 பிபாருல். 

[51,. துாராக/சவ் த. இராச 

ரர சேச்சி]. 

இராசராசபலம் /22௪22௪0௮௪/7), பெ.(ஈ.) 

வலம்புரிக்கொடி; 115160 ௭௦ (சா.அக.). 

இராசராசேகரரசம் /222-/2222௮1272.82/77, 

பெ.(ற.) ஒரு வகை உயர்தரமான ஆயுர்வேத 

மருந்து; ௮॥ 6006121 றாஒகல10ா 1 

247229. 

இராசரிகம் 2222௮7), பெ.(1.) அரசாட்சி; 

9௦ம், ப/5, ௮0210. 

[5/1 சழக 2 த. 'இராசரிகம்,] 

இராசரிசி ரச! பெ.(ா.) அரசகூல 

முனிவன்; 01/21 5906, ௨ /க௪பட௪ 01 16 

பிட 08௧16 ம் 425 (பாா20 ௮ 859௪. 

த.வ. அரசமுனி. 

[5/4 (௮5/2 த. இராகி !/ 

இராசலட்சணம் ர்திடற242777. பெ.(1.) 

1. அரசர்க்குரிய உடற்குறி; ௮௩ ௦ 9 ௱வா5 

௦௦நூ ஈவது (98ம். 2. அரசக்குறியீடு; 

[0௫/௮] 118/0/8. 

[5/0 72/2 52௮7௭22 த. இராசலட்சணம்.] 

இராசரோகம் //:224/22.2/77, பெ.(ஈ.) 

எலும்புருக்கி தோய்; 16 (பாச ௦4 05௪856; 

ருபா (சா.அக.). 

[5/0 700௪2 த. .இராசரோகம்.] 

இராசலம் ர்தா,  பெ.(ஈ.) தாமரைப்பூ; 

19ரப5 19௧௪ (சா.அக.). 

இரா சவட்டம் //2227-022/4:2/77, பெ. (ஈ.) 

1. அரசச் செய்திகள்; ஒபட்ாரட ௱க!(ா5, 

௦௦ர்/௦5. 2. அரச மேன்மை; [0௮ டீ: 

நாளை வலிய வருவா ரவருக்கிராச 

உட்டவபென்னடி ' (மதுரகலப் 

[்ரெசண் 4 வட்டம்] 



இராசவத்தனம் 

[8/4. ரசனை 5: த. இராசன்.] 

வள் வட்டு” வட்டம். 

இராசவத்தனம் ரசசபசர்சாகர, பெ.(.) 
மணி (வைடூரிய) வகை (யாழ்.அக.); 8 100 ௦4 

0ா6010ப5 510116. 

[5/4. 42: 1/௪ 2 த. இராசவத்தனம்.] 

இராசவமிசம் /22௪-௩௮/$௮, பெ.(.) அரச 

குலம்; 703/௮ 18ரொர்நு, நோடு 

[5/0 அலா*/2775௪ 2 த. இராசவமிகம் ] 

இராசவர்க்கம்' 722௪-௮௪77, பெ.(ஈ.) 
1. அரச குலம்; [095 810௦65(ர௫ூ), (116806. 

2. அரச குலத்தார்; 10 ஈஒ1௮44/65. 

[517. [அன பகார2 2? த. இராசவருக்கம்.] 

இராசவர்க்கம்” ர்ச், பெ.(ஈ.) 
வெண்மையும் கருப்புங் கலந்த நிறம்; 8 ஈற்0 

0010பா ௦4 ஸுஸ்/ர்6 வாம் 0180% (சா. அக.). 

இராசவர்ணம் ௪5௪-௭௮7,  பெ.(ஈ.) 
பேய்ப்புடல்; 8 ஈரி 8186-00 பாம ௦ கெரி 

00பா0 (சா.அக.). 

[5/4. தின பா௭:த. இராசவர்ணம்.] 

இராசவர்த்திக்கல் ரசா] பெ.(.) 
நடுவில் பொன்னிறமான புள்ளிகளை உடைய 
வயிரத்தைப் போன்ற கல்; 60௨ ௦4 19௨ 140 
ரீ ுலர்ல்66 ௦4 பொ வர்ர 22௪) 
$5060%, வ்ரே 15 560 85 ௮ 5ப04(ப06 10 
ஒபா6 மோ (சா.அக.). 

இராசவரிசை 422௪-௪75௮] பெ.(ஈ.) 
அரசர்க்கு செய்யும் சிறப்பு; ரர௮| ௫௦1௦ ப16. 

த.வ. கோமுறை. 

(இராசன் 4 வரிசை.] 

[5/4 [தண 2? த. இரரகண் ர 

இராசவல்லபன் /742௪-பசம்சற, பெ.(ஈ.) 
அரசனிடத்துச் சாய்காலுள்ளவன்: ௦06 வூர௦ 
085 ராரிபஸா௦ எரர் (0 (ட. 

[5/1 7க௮-1௮/26/௪ த. இராசவல்லபன்..] 

440 இராசவாயக்கால் 

இராசவல்லபை /225-0௮2/௪2௮) பெ.(ஈ.) 
இலந்தைப் பழம்; |ப/)ப06 ராப (சா.அக.). 

இராசவல்லி 722௪௦௮ பெ.(ஈ.) ஒரு வகைக் 

கசப்புக் கொடிப் பாகல்; 8 016608 ௦7 6448 

0௦ப0 (சா.அக.). 

இராசவள்ளிக்கிழங்கு 7ச22௦௮/-/--//௪/7௪ப, 
பெ.(ஈ.) ஒரு பருத்த சிவப்பு வள்ளிக் கிழங்கு; 

8 1806 [60 $060165 013/8 (சா.அ௧.). 

[இராசன் - வள்ளி -- கிழங்கு.] 

[5/0 சனா 2 த. இராசன்./ 

இராசவாகனம்!' 729௪-29௭௮, பெ.(ஈ.) 
1. அரசனின் ஊர்தி; 0௮] ௦௦0ஙஞுா06 ௦ 

2406. 2. சிவிகை; ௮௮0. 

த.வ. கோயவூர்தி. 

[5/4 7களச்தை. இராசவாகளம்.] 

இராசவாகனம்* 7௪2௪௦29௮௦௮. பெ.(ஈ.) 
கோவேறு கழுதை; 116 ௦77-500 ௦7 ௮ 0156 
80 8 855 - ரப/6 (சா.௮க.. 

இராசவாதங்கி ஈ௪2௪௦௪/௪7/4/ பெ.(ஈ.) 
கற்றாழை; 5106, ௮/௦ ௨72 (சா.அக.). 

இராசவாய்க்கால் 25௪2-2 பெ.(ற.) 
தலைமையான நீர்க்கால்; ஈவுஈ [ரார9211௦1 
ராவா வ, 

த.வ. தலைவாய்க்கால். 

(இராசன் - வாய்க்கால், ]/ 

ர் 2714 7 2௮) 2 கு. இரொசன்..] 



இராசவாழை' 

இராசவாழை! 425௪-௮௮) பெ.(ஈ.) குலை 

யொன்றுக்கு 1000 காய்கள் காய்க்கும் வாழை 

வகை; ௨ 104௦ ௦7 இிலார்வா ர்டர05 1000 

டிரக் 1௦ ௮ ம்பா. 

த.வ. பெருங்குலைவாழை. 

[இராசன் 4 வாழை] 

[5ம் தா 2 த. இராச. ] 

இராசவாழை” ஏச பெ.(ஈ.) 

செவ்வாழை: [03/51 68௭21௨ (சா.அக.). 

[இராசன் - வாண] 

[5/ம் தினா 5 த. இராசன்..] 

இராசவிகுரதம் 722௪௪௪௦௮77, பெ.(॥.) 

கொன்றை; ௦௦௦ 095518 (சா.௮க.). 

இராசவிசுவாசம் 722௪-/2பப௮2௮7,பெ.(.) 

அரச நன்றியுடைமை; 10/௮. 

[9/4 ௮ா*ப/2/2௦௪:த. இராசவிசலாசம்/ 

இராசவிரணம் /22௪-07/2/71, பெ.(.) 

நடுமுதுகின் முள்ளந் தண்டின் மேற்பகுதியில், 

தாமரைக் காயைப் போல் னவீங்கி, புரையோடி 

வலி மிகுதியுண்டாக்கும் கொப்புளம்; 8 02ாரப! 

0௮11-0910 பாஉ0் 1ப௱௦யா ௦7 (46 வெயிலா 

(15906, ஊன 11 ௱௦ரிரி௦௦04௦ ௦1 16 றனார* 

௮௭0 (06 016029௨ ௦4 ௮ 74 01௦௦8 ஐப5 

(சா.அக.). 

த.வ. தண்டுப்பிளவை. 

[8 திரா சாசத. இராசவிரணம்] 

இராசவிபாடன் ர்25௪-0220 பெ.(ஈ.) 

விசய நகரத்தரசர் பட்டங்களுள் ஒன்று 

(5.1.1, 96); ௨ 406 ௦14 19 ரஷா 

(05. 

[8/4 ரதா-ப்0ச/௪ 2 த. (இராசவிபாடன்..] 

இராசவிருட்சம் 422௪-17ப/0௪77) பெ.(॥.) 

கொன்றை (மலை.); 095519 (சா .அ௧.). 

[$/மு் ரதா 2த. இராசவிரட சம் 

இராசவீதி ர:92௪-0/01 பெ.(ஈ.) அரசர் உலா 
வருதற்குரிய சாலை; 1005 1107 1080; 00௦௨௦0 

511291 ௦7 ௨ ௦82118! 6/௫ 114 107 ரவ 

0௦௦2581015. 

த.வ. திருவுலாச்சாலை. 

[5/6 தர-ப110/ 2 த. இராசவீதி] 

இராசவுறுப்பு 4220070000 பெ.(ஈ.) 

நெஞ்சாங்குலை முதலிய ஆற்றல் வாய்ந்த 

முதன்மை உறுப்புக்கள்; 1176 ஸர்! ௨: இராவ0வ! 

௦985 5ப04) 85 (6 ஈ௦ல 610. (சா.அக.). 

[்ரொசன் 4 உறுப்பு] 

[5/8 அனை 2 த. இராசன், 

உறு 5 உறுப்பு 

இராசவைத்தியம் 7222-௮41௮) பெ.(ஈ.) 

பத்தியமில்லாத மருத்துவம்; ௱உ௦/௦௮ 

ஏனாம் வர்ப்ள் 8065 1௦% ரவி வாறு 1055 

௦1 (0௪ ப5ப5! 0௭500௮] ௦10115 ௦1 8 

81/2, 8 1௦0 ௦714 1௨15 

3001204160 63 01௦85 (சா.அக.). 

த.வ. வேந்து மருத்துவம். 

[ஒட் தா பற்சி 2த.,இராசமவுத்தியம்/ 

இராசன்' 72527 பெ.(ஈ.) 1. அரசன்; 19. 

2. மதி; ௦௦. "இராகு திசையில் 

வாழ்த்து வளி) இராச திசையில் 

கெட்டவணில்லை ” 3. தலைவன்; 1116 01௨௮216851 

௦ (ரஉ௱௱௦எஐ3 5ப0ஊ107. 

த.வ. அரசன். 

[விம் அனை 5: த. 'இராசன்..] 



இராசன்“ 442 

இராசண்் ரச்சு, பெ.(ஈ.) 1. வேந்தன் 

(இந்திரன்); 1108. 2. இயக்கன் (நாநார்த்த.); 

79/5௮. 

[5/0 தி 2: த. இராசன்..] 

இர௱ஈசனை 22௪74) பெ.(॥.) வெள்ளைப் 

பூண்டு (தைலவ. தைல. 45); 92116௦ (சா.அக.). 

[5/4. 25௮7௪ 5 த. இராசனை.] 

இராசா சக, பெ.(ஈ.) 1. அரசன்; |80. 
2. தெலுங்கர் வகுப்பினர்; ௮6 ௦4 8 1ஒ1பரப 
09516 வ௦, 66 /6எர்/௪5, 80௪ 

ளா5வ/65 சப 

[5/4 74/2 2 த. இராசா] 

இராசாக்கினை ரசச௪௮ பெ.(ஈ.) 
1. அரசன் கட்டளை; (98 60101, 00௮1 
060166. 2. அரச தண்டனை; ஐவி ௦4 லை. 

த.வ. அரசகட்டளை. 

[5/1 சாத 2 த. இராசாக்கினை. / 

இராசாகரங்காணிக்கை ர்ச£தடூ 
சப] பெ...) வரிவகை: 8 (2) 

[இராசா - கரம் 4 காரணணிக்கை.] 

[57. அனை? 2 த. இராசாகரம், ]/ 

இராசாகி சதக பெ.(ஈ.) இருதலைப் பாம்பு: 
9 $19%9 மார் ௬௦௨0 ௦௩ ஒ(ரலா ௨௫0௨ 
(சா.௮க.). 

௪ க க் வ த இராசாங்கநாடி 1-5 ௮9௭-201 பெ.(ஈ.) சூத முனி செய்த ஒரு தமிழ் நாடி நூல்; ௮ 6 

இராசாமந்திரி 

0ப(106 ௦ றஐப/521௦0 0௦0160 ரூ 5200௮ 

/77ப2/॥॥ 18௱ரி (சா.அக.). 

[இராசாங்கம் - நா... 

[5/4 31-௮2 2: த. இராசாங்கள்.] 

இராசாங்கம் ர்22/7௮, பெ. (ஈ.) 
1. படை, கூழ், குடி, அமைச்சு, நட்பு அரண் 

(குறள், 381) என்னும் அரசின் ஆறு 

உறுப்புகள். அரசுக்குரிய உறுப்புகள்; 

60 ப151165 ௦7 1608] 8ளொர்கல்௦ொ, ஷர 
பா. 2. அரசாட்சி; ஈப!6, 90ளா௱ளார். 

[5/6 7௮/௪ 2 க. இராசாங்கம்.] 

இராசாத்தி ரச்சு பெ.(ஈ.) அரசி; ப. 

[5/0 72௪07/2 த. இராசாத்தி] 

இராசாததம் 252௭௪௦௮, பெ.(ஈ.) 
1. முரளஞ் செடி; 8 08% (பா/02(/11௪0). 
2. பழமுண்ணிப் பாலை; 5150 9 லர் 
(பார்வொர்ரிம்) (சா.அக.). 

இராசாதனம் ஈ௪5௪௦27௪, பெ.(ஈ.) 
1. முருக்க மரம்; 0135 126. 2. முரள் என்னும் 
ஓடுடைய மீன்: ௨ 8௬6! 115. 
3. அரியணை; 14௦6, ர00௮] 8683. 
4. கிங்கிணிப் பாலை என்னும் மூலிகை மரம்; 
௨/0 071766. 

[5/0். ௪0௮7௪ 5 த.இராசாதனம், / 

இராசாதிகாரம் ரசசசடிகுகா, பெ.(.) 
அரசனுக்குரிய அதிகாரம்: £0/௮! 0௦௧ ௦0 
பம்ரடி, 

[இராசன் அதிகாரம், / 

[5/1 72௭. இராசன், / 
இராசாதிராசன் 72220722௪0, பெ.(.) 

அரசர்க்கரசன்; 9 ௦7 (005, ௨௦. 

த.வ. கோவேந்தன், மன்னர்மன்னன். 

ர5/ம் 74/7: 2௯ க. இராசாதிராசன். / 

இரா சாமந்திரி 7222ம் பெ.(.) ஒரு 
விளையாட்டு (போ.டு 105): மஞ/5 0 
௦ ஈ உ ௱௦௦% (ரலி ௦4 உரி டூ 
(6 1/0. 

[5/7 சன 5 த. இராசாமந்திரி] 



இராசாவர்த்தம் 

இராசாவர்த்தம் ரசீசுக்கா, பெ.(ஈ.) 
நடுவில் பொன்னிறமான புள்ளிகளை உடைய 

வயிரத்தைப் போன்ற கல்; ௦6 ௦7 14௨ 14/௦ 
[ரீவ/ பலா! 65 ௦4 (கொ௦௱௦ே மார் ந$௮1௦௩ 

506616, "4௦ 15 ப560 86 8 8படகர்(ப16 $௦7 

ப[6 08௦௭06 (சா.அ௮க.). 

இராசாவேறுங்கழுதை 2222-1 -௮/ய 
5௮/04) பெ.(॥.) கோவேறு கழுதை; ௱ாப/6. 

இராசாளி! 222 பெ.(ஈ.) 1. வல்லூறு; 0௮! 

121௦௦0, 72௨0 1௦1 நகரா, 6 வார்ன் 

௦60 760, வர் /1௨, 010௨ வா் 60120௩. 

2. பறவை வகை; 0௦76511655 ௮//1-68016, 

(1. ௨0௦௦௩௨ 8௮0 புர்ட 6வாகக்1ர. 

3. பைரி; 0னா911ஒ 7௧1௦௦. 4. கள்ளச் 

சாதியாருள் ஒரு பட்டப் பெயர்; 8 106 ௨௱௦௱டு 

///௮6 ரா உ 7௮ம் பிலால். 

[ஒருகா: இராசன் - ஆனிர 
[50 சன 2 த. இராசன்: 

இராசாளி” பெ.(ஈ.) வெண் அஹா 497 எண 

[224] 

புள்ளிகளை உடைய சிகப்புப் பருந்தினம்; 

[ரூ ௮1௦௦, ரின் ஒதர, 6௦ஙு 80 பர்ா்ம்க 

80௦15 ௮0௦ப( 12 1680 8௮௭0 146 020% ௦7 116 

௨௦% (சா..அக.). 

இராசான்னம்' 7224270277, பெ.(ஈ.) மூக்குங் 

காலும் சிவந்து, உடம்பு வெண்மையாயுமுள்ள 

ஓர் உயர்வகை எகதினப் பறவை; 8 5பறஒ101 

0௦0 ௦4 ஒங்க மார்ரா ௨௦௮ 0௨8% 2௮0 (௪05 ௮0 

கர்ப் ௦ஞ் (சா.அக.). 

இராசிக்கணக்கு 

இராசான்னம்” ர்சசசரரசா, பெ.(ஈ.) ஒரு 
உயர்ந்த வகை நெல் (பெரும்பாண்.305, உரை); 

9 5ப06!0 140 ௦1 ற20ஞ். 

[540 அனான் 2 த. இராசன் கமம் / 

இராசி” ரச பெ.(ஈ.) 1. வான் கணியத்தில் 
உள்ள 12 விண்மீன் கூட்டங்கள்; 1 285110100)/ 

[௨ 5191 ௦7 16 200180, 12 ॥ ஈபாம்௭. 

2. கைவரி; ு301((௦ ற௦வன ௦714 ஈவா 

ஈ௮ர்பாவிடு 0055625860 ௫ 006 (சா.அக.). 

இராசி? ரச பெ.(ஈ.) வரிசை; 101, (106, 
210106. 

[8/ம் சர த. இராசி] 

இராசி: சீத பெ.(ஈ.) 1. கூட்டம்; ௦60116201௦, 

1௦01௦, 858௭01806 (ய.). 2. குவியல்; 11680 

(பிங்... 3. மொத்தம்; 1௦141 0ப1-பாற, ௨0060216 

(வா்.). 4. பன்னிரு ஒரைகள்; 5105 ௦7 146 

20012௦, 12 1 ஈபாு௭ (சூடா.). 5. ஆகூழ்; 

1ப௦%. 6. இனம்; 1/0; 501, 85 ௦7 ரோவா5. 

7. இயல்பு; 0180051110. 8. பொருத்தம்; 

8009௦, ஈவா: 

த.வ. ஒரை. 

[5/4 சல் 5 த. இராசி] 

இராசி” 724 பெ.(1.) உடன்பாடு; ொ/௦9016 

58111௦ பனா 1111908115; 

[௨௦௦௦11/211௦. 

[பீ 227/2 த. இராகி] 

இராசிக்க ணக்கு 22/4௮, பெ.(ா. ) 

கூட்டு வணிகத்தில் தனித்தனிக் 
கூட்டாளிக்கு ஊதியம் இழப்புக் கணக்கிடும் 

முறைகளுள் ஒன்று; 8 506011 ௦0 ௦7 

௦௮(பே!௮1179 1௨ 541௫ ௦7 றா௦ரி15 ௦ 105585 

௦4 ௪௪௦ 1ஈச்ெக்பெல! 11 ௨ ௦௩ ஐகரன் 

௮600 பார். 

த.வ. கூட்டாண்மைக் கணக்கு. 

ழ்த்ராசி - கணக்கு.] 

[3/4 ச த. இராசி] 

(கன் ௪ண்2 கணக்கு.] 



இராசிக்காரன் 

இராசிக்காரன் ரச்சு, பெ.(ஈ.) 
ஆகூழ்க்காரன்; *௦1பாக16 06750: பரு 
11௦௧. 

[இராசி - காரன்.] 

[5/7 25/2 த. இராகி] 

இராசிகம் ௪39௮, பெ.(ஈ.) 1. நரம்பு வரி: (7௨ 
ரீ ௦ி1உாளங 6. 2. கரும்பு; 5ப0௮1021௨6. 
3. கேழ்வரகு; 1800 (சா.அக.). 

இராசிகர்ச்சு ர்சீ5*/ாமமப, பெ.(ஈ.) புன்செய் 
அறுவடை உரிமை (ம.5௱.௰.॥, 49); 
0610ப15106 1" ௨ ௫-௦ 8௩5. 

[5ர். 725/71ம௦ப 2 த. இராசிகர்ச்சு.] 

இராசிகாரோகம் ரச5/272௮௱ பெ.(.) 
வேனிற் காலத்தில் வெயிலின் 
புழுக்கத்தினால் வியர்வை மிகுதியாகக் 
காணுவதாலுண்டாகும் வியர்க்குரு; ௨8ஈ 
பே ரிக் ௦7 1 54/691-01805, 
௦8௭0161150 09 16 1௭௦ ௦4 ௨065 
௦4 5௱வ॥ £80் 820165 80 2510-5 ஸர(6 
ாம்€ோ56 11௦ ௮௭0 ம்பா 8௨ா5914௦0 
(சா.அக.). 

[இராசி - காரோகம், / 

இராசிகுணாகாரம் // 22, பெ. 
1.) கணியக்கணக்கு வகை (சோதிட. 
சிந்.228); (&51₹௦1.) ௨ ஈ௦௦௨ 07 ௮10ப/211௦. 

இரா சிகை /725/7௮7/ பெ.(ஈ.) 1. வயல்: 11610, 
1௮10. 2. கைவரி (இரேகை: 116, 956 [ர 02ொ௱. 
3: ஒழுங்கு; 0081110688, 0 
4. கேழ்வரகு; [௮0]. 

[5/6 74/42 2: ௧. இராசிகை, ர் 
இராசிசக்கரம் /7250௮/272௮77, பெ.(ஈ.) 

1. ஓரை மண்டலம்: 2001௮௦. 2. ஒரைகளை 
எழுதியடைத்த சக்கரம்: 0189௮ 510௨40 
பிகரு 00565 1ஈ 1 1160 510611௮| 
200190. 

[இராசி 4 சக்கரம்] 

[5/7 சல க. இராசி] 

[சரக்கு ” சருக்கரம் 5 சககரம், / 

இராசிப்பணம் 7282-0727, 

இராசிப்பணம் 

இராசிதகம் ர்ச், பெ.(ஈ.) கலுவம், 
மருந்தரைக்குங் கல்; 8 03/௮] 81௮060 
51௮108 46585௨ ௱௨06 ௦7 80 0௮/16 
5101௦ 1ஈ நா௱்ர௦் ரரோப95 8௨ 068718, 
0ாப5060, 9ப18௭௪2560 ௦ ரா௦பார் கார் 3 
06316-51006- ஈ௦12 (சா.அக.). ... 

இராசிதம் ர்ச், பெ.(1.) செஞ்சந்தனம்: 
60 58௭0௮ (சா.அக.). 

இராசிநாதன் /2072020,பெ.(.) ஒரைக்கு 
அதிகாரியான கோள்பீன்: 16921 ௦1 ௮ 8/0 
[1 16 200120. 

[5/0 7ச5/-ச0௪ 2 ஐ. (இரொசிநாதன்.] 
இராசிநாமா /72).72/772, பெ.(ஈ.) 

1. உடன்படிக்கை ஆவணம்; மாரக 0660 ௦7 
ோடா௦ா[56, குனா ௫ 00 811125 1௦ 9 
856 90166 1௦ 801ப5( ஈள் 0ொனாா௦ 5, 
19 (65. 2. வேலை விலகல் கடிதம்; 
௦1167 ௦7 £8௨0௮4௦ஈ ௦4 ௮ ௦71106. 

[0. 2/- பாகாக 5 க. இராசிநாமா.] 

பெ.(ஈ.) 
தனித்தனியாக எண்ணாமல் மொத்தமாக 
எண்ணும் பணம்: ௦௦10 6௦௦௭60 பெலாப்டு, 
௦ வர், 406 018065 1௦ [61-11 114] 
50164 ௦௦பா160. 

த.வ. எடைப்பணம். 

[இராசி 4 பணம், ர 

[8ம் 722௧. இராகி , 



இரா சிப்பிரிவு 

இராசிப்பிரிவு 7222-௦, பெ.(ஈ.) கோள் 

(கிரகம்) ஒரையைக் (இராசியைக்) கடக்கை; 

0௮8580 ௦7 காள் 7௦ ௦16 510 1௦ 
௮௦ ॥ஈ 16 200150 (8) 

[இராசி - பிரிவ] 

[5/0 சத. இராசி] 

இராசிப்பொருத்தம் 4222-2௦70, 
பெ.(ஈ.) திருமணப் பொருத்தங்களுள் ஒன்று 
(சோதிட.சிந்.196); 6௦6500102௦ 

௦௦1௨2 116 1010500065 01 [6 

௦5062011௦௨ மா106 ௨ம் 116 00௦௦௱ 

[250601 ௦41 116 200/805/ 5105, 006 ௦18 

*21/2/72-0-00/1//122777. 

[இராகி - பொருத்தம்] 

[5/0 சக்த... இராகி] 

இராசிப்பொன் ௪2-22, பெ.(ஈ.) 

கலப்பற்ற தூய்மையான பொன்; பா 0010. 

ஒடுக்கின இராசிப்பொன் (5... பர 133). 

[இராசி - பொர்..] 

[5/0 23%. இராகி] 

இராசிபுடம் 72௦227, பெ.(॥.) ஓரைகளில் 

கோள் (மீன்கள்) நிற்கும் நிலையைச் சரியாகப் 

பார்க்கை; 0௦2 09/0ப204௦ ௦7 6 ஒப் 

௦17176 வாள ஈ 200/௮0வ! 81005. 

க.வ. கோள்கணிப்பு. 

[61% சலி -கறர்பாச 2 த. இராசிபுடம்] 

இராசிமண்டலம் ர்சஃட்ராசகாண்னா, பெ.(॥.) 
கோள்மீன்கள் செல்லும் பாதை; 2001/90. 

த.வ. ஓரைமண்டலம். 

[இராகி - மாண்டலம்/ 

[5ம் சீத. இராசி] 

இராசியக்காரன் ர்ச௪--௪0 பெ.(ஈ.) 

அலுவலகக் கணக்காளர் (இராயசக்காரன்) 

(சீதக்.123); சாரிமா. 

[இராகிய - கரரன்.] 

[5ம் இராயசம் 2 க. இராசியம், ர் 

தாரன் த. உடைமமம் பொருள். 

இராசியெழுத்து 

இராசியடி சச் பெ.(.) 1. பொலியடித் 
தவசம் (தானியம்); ரிர5* ராவா 0௦2௮ ௦பர் ௦ 
(6 ராஷரா0-ரி0௦. 2. அளந்த பின் கிடக்கும் 
களநெல்; 16510ப௫ |ஊ14 ௦ 6 ரா9-ரி௦௦ 

21167 ௨6320 014 ராவா 25 0௦8 றா685பா60. 

த.வ. தலையடித்தவசம். 

[இராசி 4 ௮டி..] 
[5/1 24/2 த. இராசி] 

இராசியத்தானம் சச௪-//2௮7, பெ.(ஈ.) 
மறைவிடம்; 860161 01806, 01/80 ௦71 

௦௦௦௦௭௭. 

த.வ. மறைவகம். 

[5/0 7௮2௮/25/2/72த. இராியத்தானமம்/ 

இராசியதிபதிப்பொருத்தம் ர்சஃட_-௪௦10௪/ 
2007011277, பெ.(॥.) திருமணப் 

பொருத்தங்கள் பத்தனுள் ஒன்று; 
௦௦1ா162500௦10௨1௦௦ டன /6வா (6 

௦108000€5 ௦7 16 றா௦506011/5 பார்ம் 80 

[6 9௦௦0 ॥ா 25060 ௦7 16 பரா ஐலா 

௦7 1௮ ா280601//௦ மாா1ம்-61005, ௦06 ௦718 

/2)2/72-2-00/0///22/77, 

[இராசி 4 அதிபதி - பொருத்தும்] 

[$. 7257 -௪010/7௪12 த. இராகியுதிபதி] 

இராசியம்' ர்ச்ஷ்ஃ, பெ.(ஈ.) 1. மறைவு 

(சூடா.); 8901எ7, ஈடுகர்ஒரு, கரூ்ராடு ஈன. 

2. பெண்குறி (சூடா.); பளெொர்ப௱ ஈப/ா6. 

[5ம் 2/0ல:௪2-த. இராசிமம்/ 

இராசியம்” ச௪௦ட்4/72, பெ.(.) தாமரை (மூ.அ.); 

10105. 

[57% பீ ரதந்ச 2 ௬. இர௱சியாம்./ 

இராசியத்தானம் சசகஷ்சசான, பெ.(.) 

இராசியம் பார்க்க; 566 4275%/௮/77. 

இராசியெழுத்து ரச -௪/ப///) பெ.(॥.) 

குறியீட்டெழுத்து வகை (யாப்.வி.536); ௮ 1080 

௦4 ஷூா6௦/௦ 1112. 

[இராசி 4 எழுத்து: 
[5ம் சீக் த. இராசி] 



இராசில் 

இராசில் ஈச பெ.(ஈ.) மகிழம்பூ; 0௦1160 
19960 06 ரிவெள (சா.அக.). 

இராசிலம்' சலக, பெ.(.) சாரைப்பாம்பு 
(சூடா.); [21 518/6. 

[5/6 தர௪ 2 த. இராகிலம்,] 

இராசிலம்” ரச, பெ.(1.) நீர்ப்பாம்பு; 
42167 81816 (சா.அக.). 

இராசிவக்கிரம் ரசிக்க, பெ.(ஈ.) ஓர் ' 
ஒரையில் உள்ள கோள் தான் முன்பு விட்டு 
வந்த ஓரைக்குச் செல்லுதல்: [6400765510 ௦7 
9 86 1௦ 16 ஈலர் 810. 

/[5/1722/-0/02 ? த. இரரரிவக்கிறம், ர] 

இராசிவங்கம் ர்சீ5ந்கா்ரகரா பெ.(ஈ.) 
வெள்ளீயம்; வர॥(6ீ (680 4 (சா.அக.). 

இராசிவட்டம் 72/21/7277, பெ.(ஈ.) 
கோள்களின் பாதை; 200120. 

[இராசி 4 வட்டம்] 

[5/1 சீத. இராசி] 

இராசினா ர்சச பெ.(.) அரத்தை; 8 ப0 
0௮8௮03. 

இராசீகம் ரசா, பெ.(ஈ॥.) அரசனால் 
வருவது; 184 வர/௦் 15 ௦805௦0 ௫ 16 (80; 
௨010௦7 51516. 

[5/4 அனா 2 த, இரொசீகும்,] 

இராசீவம்' ர்ச5//௭ பெ.(ஈ.) தாமரை (பிங்: 
101ப5. 

[5/7. சுற் த. இராசீவம்] 
இராசீவம்” ரக்னா, பெ.(.) 1. வரைக் 

கெண்டை; ௦810. 2. மான் வகை; 9 (800 ௦7 
066 (நாநார்த்த.). 

[5/ம மங்க த. இராசீவ்] 
இராசுனை [25 பா பெ.(ஈ.) சிற்றரத்தை; 

165567 9௮1௮0௮). 

இராசேந்திரதேவன் 722274/2-0/202ற, 
பெ.(.) சோழ மன்னர் சிலரின் பெயர்: ஈர 

இராட்சசி! 

௦166 சேசுச 005 ௦7 (66 1114, 124 ௮0 

1214 ௦ொர்பரு, 1250601404. 

[5/1. அனாப2020௪ 2 த. இராசேந்திர 

தேலுன்.] 

இராசோத்துங்கன் 7250211927, பெ.(ஈ.) 

சிறந்த அரசன்; 015110 ப1560 80௩1. 

[5/2 73௮௭ பர்பாருத. இராமசோத்துங்கள்.] 

இராசோபசாரம் 7௪20௦0௮2௮௮, பெ.(ஈ.) 
அரசனின் 

ச] (2181-11) ப ப 

விருந்தோம்பல்; [037/௮] 

த.வ. அரசோம்பல். 

[5/173௮74ப02-2௮-௮த. இராசோபசாரம், / 

இராட்சச 72/2௪. பெ.(ஈ.) ஓர் ஆண்டின் 
பெயர் (சோதிட.சிந்.); ஈவா ௦ரீ (19௮ 1௦ - 
ஈர் னா ௦ 106 பற! 0016. 

[5/4 7262௪ 5 த, இர௱ட்சச / 

இராட்சசசிகிச்சை/2/0222- 49/2௮ பெ.(ஈ.) 
காரச் சீலை, காரம் முதலியவற்றைக் 
கொண்டு செய்யும் ஒரு கொடிய மருத்துவ 
முறை; (51 மாகா௦ர் ௦7 ஈ௨ய/ 6 வர்க் 
06915 மரா ரஈ௨ ரால் ௦4 01562565 
கர்ட் ௦ 1ஈ றவர் கார் (சா.அக.). 

த.வ. வன்பண்டுவம். 

இராட்சசம் /2/௦௪5௮௱, பெ.(.) இராக்கதம் 
பார்க்க; 866 72/௪௮ 

[5/1.125௪௦௮:௧. இராட்சசம்..] 

இராட்சசன் 6௪/2௪ பெ.(ஈ.) அரக்கன்; 
9ல், ஈனா 

/[5/1. 72/௪௪ 5 த. இராட்சசன்.] 

இராட்சசி! /2/௦௪4] பெ.(ஈ.) அரக்கி: 1௨௮/6 
91417 (சா.அக.). 

[5/1 அிர௪/5 க. இராட்சகி] 



இராட்சசி” 

இராட்சசி” ஈச/சச5 பெ.(ஈ.) 1. துளசி: ௦] 
௦௮51. 2. சதுரக் கள்ளி; 50ப21உ 80பா06. 
3. கற்றாழை; ௮1௦6 (சா.அக.). 

இராட்சதகணசிகிச்சைர்2/2௪/24௪7௪ 

5/77/2222 பெ.(॥.) இராட்சசசிகிச்சை பார்க்க: 

566 /2/0.5-5//7/2027 (சா. அக.). 

[இரொட்சத.ம் - கும் - அிகிச்சை,] 

இராட்சதகணம் 72/2௪22-/௪7௮77,  பெ.(1.) 
அரக்க குலத்தைச் சார்ந்த ஒன்பது 

நாள்மீன்கள் (விதான. கடிமண. 7, உரை); 19 

16 ஈவு 05௨௮0 1௦ 1௨ /லா% 255 

0154. ரா. 77௪2-27௮7 ௨0 7212-2727 

12., ஆரல் (கார்த்திகை), கவ்வை (ஆயில்யம்), 

கொடுங்கம் (மகம்), நெய்ம்மீன் (சித்திரை), 

சுளகு (விசாகம்), தழல் (கேட்டை), குருகு 

(மூலம்), பறவை (அவிட்டம்), குன்று (சதயம்). 

[5/ம் 2/6௪௦௪7 த. இராட்சசகம்/ 

இராட்சதவைத்தியம் /2/2௪/௮௦௮11/:2/77, 
பெ.(॥.) அறுத்தல், காரம் வைத்தல், சூடு 

போடல் முதலிய முரட்டுத் தனமான 

மருத்துவம்; ௮ ப06ீ ௮0 ஐ வரிப! ணாக! 

85 டூ ௦ற61௪1/௦ 1510 ௦8ப16/5௮0௦ 

610., 25 0151400ப/80௦௨0 ட உரன் ௦4 

ாப05 ௦ ௦ம் ௱உர/ொல5 (சா.அக.). 

த.வ. வன்மருத்துவம். 

இராட்டிரம் ர்க்க, பெ.(॥.) 1. நாடு; 

யாரு. 2. நகரிலுள்ள மக்கள்; 1௦815101%, 

01/25. 3. தீநிகழ்வு; ற௦ரார். 

447 இராணுவமோடி 

த.வ. பைதிரம். 

[5/7 சரச 2 த. இரரட்டரம்] 

இராட்டினவாழை 2/72-௦௮/4 பெ.(ஈ.) 

கிளைகள் நெருங்க இருக்கும் ஒரு வகை 

வாழை மரம்; 8 எரர் 126, கார் பாலார் 

3/9 1௦ ார்சாறா601௪16 01811 808065 

(சா.௮௧.). 

[ரொட்டினம் * வாழை] 

இராட்டு ச்ச, பெ.(.) தேன் கூடு; ॥௦ஷு- 

௦௦ம் (சா.அக.). 

இராணம் 72௮/7), பெ.(ஈ.) 1. இலை; |. 

2. மயில் தோகை; 069-000145 16217 

(சா.அக.). 

இராணி ர்ச் பெ.(ஈ.) அரசி; பபெ68, 8146 ௦7 

2 [பா]. 

[5/ம் 315/2 த. இராணி] 

இராணிவாசம் ஏர்சிரட்ஈச2௪77,  பெ.(ஈ.) 
அரசியின் உவளகம் (அந்தப்புரம்); ப$ 

85. 

[5/ம் 27/25 2 த. இராளியாசமம்/ 

இராணுவம் /270/௮/77, பெ.(.) படை; ரு, 

மிட்ட ராணுவம் பெருக்கி” (திப்பா.), 

த.வ. படைத்துறை. 

[5ம் (அரச 2 த. இராவறைலாம்./ 

இராணுவமோடி 2702-7702 
அணிவகுப்பு; பொஷு ௦17 வா வாரு 

பெ.(ஈ.) 



இராத்தல் 

[5/4 சரசம் 2: த. இராணுவமோடி..] 

இராத்தல் 7௪/4௮] பெ.(.) 1. 40 உரூபாய் எடை; 

919014 0௦பா0 - 40 (085. 2. ஒரு யூத எடை 

(விவிலி. லூக்.19:13); ௨ [8415 ற 685 பா6 ௦4 

நிர். 3. பதின்மூன்று பலஎடை; 1168 

£ப0665 (0 16 கரம். 

[ப.ச த. இராத்தல்.] 

இராத்தி ரச பெ.(॥.) வெண்காரவுள்ளி; 8 
யொ ௦ யுள்ள யாளர் சா (சா.அக.). 

இராத்திரிவேதம் சச, பெ.(ஈ.) 
சேவல் (சித்.அக.); 000% (சா.அக.). 

[581 7சப்7-02029 2 த. இராத்திரிவேதம்.] 

இராதம் 722௮, பெ.(॥.) கடைக்கொள்ளி 

(பிங்); 16 மாலா ஈர் பாம் ௦பர். 

[5/6 20172 2 த. இராதம்.] 

இராதா ர்ச2கு பெ.(ஈ.) எண்ணம்; 068/0, 

ர்ச். 

[0.. 72022 த. இராதா.] 

இராதாரி சகம் பெ.(.) ஆயத் தீர்வைச் 

சீட்டு; 0ப51005 நாரா. 

[5/61. ௪7௪/4772 த. இராதாரி] 

இராதினி ஈச பெ.(॥.) 1. சல்லகி மரம்: 8 
166. 2. ஒர் ஆறு; உபச. 3, வேந்தனின் 
வயிரப்படை; [ஈ௨'5 (பா. 
4. மின்னல்; 94440. 5. இடி; பெ. 

[5/1 722/5” ௬. இராதிணி] 

இராதை! 7௪2௭ பெ.(1.) 1. பதினாறாவது 
விண்மீனாகிய சுளகு (விசாகம்): (ஈ6 1616 
ஈவா. 2. விட்டுணுக் கிராந்தி என்னும் 
மூலிகை; 3 ஈ60/010௮] ௮. 3. நெல்லி: 
ம ஈடால்லிலா. 4. மின்னல்: ர9ம்ரா0. 

[5/4. 72௦/௪ 5 த. இராதை.] 

இராதை் ர்ச2 பெ.(ஈ.) 1. கண்ணன் 
காதலித்த ஆயர்குலப் பெண்களுள் ஒருத்தி; 9 
06608160 ௪29/ 0 8605 4௦௮0 16050 டு 
ஓா/ ஈ௨ச. 2. கன்னனின் (காணனின்) 
செவிலித்தாய்; 105167 ஈனா ௦4 14-17) 

த இராமசந்திரன் 

[5/4 720172 2: த. இராதை..] 

இராமக்கரும்பு சபி, பெ.(ா.) 
1. வெள்ளையும் சிவப்புக் கோடுங் கலந்த 
கரும்பு; 8ப081௦816 ஈர் நர்/[6 வார் 760 
5(ர்06€. 2. பேய்க் கரும்பு; 8 640 1௦1 ப5வ1655 
5ப0௮10816 (சா.அக.). 

[இராமர் - கரும்பு] 

இராமக்கிரி 7௪77௪--/97 பெ.(1.) குறிஞ்சிப் 

பண் வகை (பிங்.); 9 ரா ௱ஓ௦ஞ்-06 ௦4 

[6 4/9 0855. 

[5/4 72௪-072 த. இராமக்கிறி] 

இராமக்குமிட்டி ரசாச-//பர் பெ.(ஈ.) 
பேய்க் கொம்மட்டி; 611167 ௮00165 (சா.அக.]). 

[இராமம் 4 குமிட்டி.] 

இராமக்குறண்டி 724772  பெ.(.) 

முட் குறண்டி; 3 (8௦ 8ரா£பட் ராவ | 
௦6 [880 (சா. அக.) 

[இராமம்- குறண்டி..] 

இராமக்கோவை ர்கஈ௪-/62ஐ பெ.(ஈ.) 
கற்கோவை; [வா௪'8 ௦90௭. 

[5/4. 727௪270142 ௧. இராமக்கோவை!] 

இராமகலி 42௮௮71 பெ.(ஈ.) பண் வகை (பரத. 
ராக.103); (14ப6.) ௨ 526014௦ ஈஒ௦ஞ் - ௫06. 

[இராமம்- கவி] 

[5/4 7௮2 2 த. இராம, / 

இராமசந்திரன் ர்சா£ச-சாள்சர, பெ.(1.) 
இராமபிரான் (திருப்பு. 174); 375௧௭௪, 1௦ 
௦/லார். 



இராமசீத்தா 

[5/7 22-0௮7012 2 த. இராமசந்திரன்.] 

இராமசீத்தா 27௪-514, 
மரவகை: 6௦ப!/00%'5 [21 

[21/0ப/212. 

பெ.(ஈ.) பழ 

- 47017௪ 

த.வ. பறங்கிச் சக்கை. 

[5/6 27௪542 2 த. இராமசீத்தா.] 

இராமசேது 74/772-520, பெ.(ஈ.) 
இராமரணை ஆதம் பாலம் என்று 
சொல்லப்படுவதும், இராமன் இலங்கை 

செல்லும் போது கடந்து சென்றதாகக் 

கருதப்படுவதும், மன்னார் வளைகுடாவிற்கும் 
பாக் (ஜல) நீர்ச் சந்திக்கும் இடைப்பட்ட 

இடத்தில் காணலாகும் மண்ணாலும் பவழப் 

பாறைகளாலும் ஆன நீாமட்டத்திற்கு அடியில் 

இருக்கும் மணல் திட்டு; 000ப/2 ஈசா ௦7 

[2 006 01 001௮! 10015 0ஸ்;௦ா 6 பபர் 

௦ர்௱காாகா காம் ர6 றக4!65 51 வர5, ௦: 

[௦ 85 &08ா'5 மாா00௦, 50 081//6௨0 

06௦3ப86 14 [5 0௮12௨0 1௦ 66 16 மாரர0௦ நூ 

வர்ர வாக 006560 16 869 1௦ ஜே. 

[56% அ77௪5201ப 2 த. இராமசேதப் 

இராமடங்கா ர்காசரசிரசசி பெ...) ஒரு 
வகைப் பொற்காசு; 8ா ௨௮ா0/ா( 0௦10 ௦௦48. 

[54ம் சாகாக் 2 த. இராமடங்கா,] 

இராமடம் ர்க௪2877, பெ.(.) பெருங்காயம் 
(மூ.அ.); 25970௦1084. 

[5/5 சராசர 2 த. இராமடம்/ 

இராமடை கரச) பெ.(.) பெருங்காயம்; 
9891091029 (சா.அக.). 

இராமதாசன் /ர்5/772222௪ற, 
காக்கை: 569 005. 

இராமதாபனி ர்சரச-/௪௦௪ற1  பெ.(ஈ.) 
நூற்றெட்டு மறை முடிபுகளுள் ஒன்று; ஈ௭௱6 
௦14 ௮ பழவா/580. 

[6/7 காச-/க0௮7/2 த. இராமதாபனி] 

இராமதூதன் /277௪-//22, பெ.(ஈ.) 
அனுமான்; (1எாப௱கா, 1௨ ௨55௭08 ௦7 

௩௮. 

பெ.(॥.) கடற் 

ப இராமம் 

[5/0 277274012 2 ஐ. இராமதாதச்.] 

இராமநாடகம் ர்க7௪-2௪2௮, பெ.(1.) 

அருணாசலக்கவிராயர், புகழ்ப் பாவடிவில் 

(கீர்ததனைகளாக) இயற்றிய இராமாயண 

நூல்; 8 84/01 ஈசி 116௨ 514௦௫ ௦7 1௦ 

௩வுஷுவாக ர 50005 [ஈார்சாழனா8560 மர் 

46585 05 ,47/720௮2- சமா) 04120 

கீடம். 1772. 

[இராமர் - நாடகம்] 

/5/072/7722த... இராமம்/ 

இராமநாதன் ர்சச-202, பெ.(ஈ.) 

இராமனால் வழிபடப்பட்ட இராமேச்சுரத்துச் 

சிவன் (சேதுபு.); 5௪-14 14] 

[547725௦27277, கா்/௦ 15 உறபர்50 1௦ 8௩௦ 

06 1151௮11௨0 ௫ 57 5௧77௪. 

[50% 272-72௪ 2 த. இராமநாதன். ] 

இராமப்பிரியம் 777௪-02-2௮,  பெ.(॥.) 

தாமரை (வை.மூ.); 1௦1ப5. 

[5/௩ சாசாமஞ்ச 2 த. இராமப்பிரியம்/ 

இராமப்பிரியா /47௪-2-ஊ௪ பெ.(ா.) 

ஒருவகைப் பண்; 8 860110 ாாஓ1௦௫ூ-(/0௦ 

(௱ப£.). 

[8/0 7கரரசறற2 2 த. இராமப்பிரியா.] 

இராமபாணம் ஏகரச-ம்சாள, பெ.(ஈ.) 

1. இராமனின் அம்பு; 77௪5 ௨௦14. 

2. ஏடுகளைத் துளைத்துக் கெடுக்கும் பூச்சி; 

2 8/௦ ப்ரண ௨915 7௦பரா் 6 றவாராவ 

12௦௩௮ ௦7 ரா.8. 0௦015. 3. பாச்சை வகை; 

]ஙனா ரி, 8௨ ௦ப5௨010 0௨5, [605௪ 

0௦651108. 4. மல்லிகை வகை; ஈவு ௦7 

1886. 5. ஒரு வகை மருந்து; 8 60101௮] 

80௮௦ (.). 6. மாலியர்களின் நெற்றிக் 

குறியான திருமண்; 880160 ஊவா ப560 பூ 

2/5 ரா றாவ ள் 1012௧௪05. 

[5ம் காசம் 2 த. இராமபாணம்/ 

இராமம்' ர77௪:77, பெ.(ஈ.) 1. வெண்மான்; 
வரர் 0667. 2. வெண்மை; 1871191688. 

3. கருமை; ௦1/௨01௦55. 
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[5/7 சச 2 த. இராமம்.] 

இராமம்” ரகாச, பெ.(ஈ.) 1. அழகு; 0ஒ8படு, 
"மெய்ப்பொலி மிலங்கொளி பிராமம் 

(இரகு. கேனு. 72). 2. விரும்பத்தக்கது; 18௮1 
ப்பன் 18 வஸு, னாரா. 

த.வ. எழில். 

[5/8. 2௮ 5: த. இராமம்.] 

இராமமுழியன் ஈ2௱2-7ப௫்2, பெ.(ஈ.) 
ஒருவகைக் கடல் மீன்; 9 81/6ரூ 565-115 
(சா.அக.). 

இராமரகசியம் ர்சா7ச-சசஃட்னா, பெ.(1.) 
நூற்றெட்டு மறைமுடிபுகளுள் ஒன்று; ஈவா 
௦1 81 பறவா/[580. 

[5/2 212-12/௪5)/௪ 2 க. இராமரகசியம் ]/ 

இராமரசம் 277௮-௪2௮7, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 
நீர்ம மருந்து; ஈஉ010வ] ரொ ௫௮௦௨ 07 
று 16865, 801065 8௱0 671௬ ப05 
(சா.அக.). 

[5/4 72ாச/29௪ 5 த. இராமரசும் / 

இராமராச்சியம் /24/77௪-/200்/2/77, பெ.(.) 
இராமனால் நடத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படும் 
நல்லரசாட்சி; 9௦௩ ௨ா௱ லார் 54 பெர ௨௭0 
வொரு 85 8௭௮6 9ஊள௱௱ாளார். 

[5/0 [சரச 1720 5 க. இராமராச்சியம், ] 
இராமலிங்கம் /72/77-///12/77, பெ.(ஈ.) 

இராமநாதன் பார்க்க: 569 /72/772-7.222 

[5/௩ தாச 22 த. இராமலிங்கம், ] 
இராமலிங்கஅடிகளார் /2/772-//122- 

24019௮/27 பெ.(ஈ.) திருவருட்பா இயற்றிய, 
வள்ளலார் எனப் புகழப்படும் சிவனிய 
வெள்ளாடைத் துறவி: ௮ ௦ 55/4/5/16 
590, 8ப1௦1 ௦7 1 (/7ப/-/-அ/பச வாபி 
506 ௦ ஈரா ௫௦106 (1823-1874). 

திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் என 
அழைக்கப்படும் இராமலிங்க அடிகளார் 19ஆம் 
நூற்றாண்டில் (1823-1874) வாழ்ந்தவர். 
தென்னார்க்காடு மாவட்டம் மருதூரில் பிறந்தவர். 
வடலூரில் அறச்சாலை நிறுவி மக்களுக்கு 
இடையறாது சோறிட்டார். 51ஆம் அகவையில் 

இராமாயணம் 

வடலூரில் ஓர் அறையில் திருக்காப்பிட்டுக் கொண்டு 

மறைந்தார். மனுமுறை கண்ட வாசகம், சிவநேச 

வெண்பா, நெஞ்சறிவுறுத்தல், மகா தேவமாலை 

முதலிய அருள் நூல்களை இயற்றியுள்ளார். 

அருட்பெருஞ்சோதி ஒளிவழிபாட்டைத் 

தோற்றுவித்தார். கொல்லாமையை வலியுறுத்தினார். 

இவருடைய பாடல்கள் திருவருட்பா என 

அமைக்கப்படுகின்றது. 

இராமவாசகம் ச்கார7௪-௦28297௮/, பெ.(ஈ.) 
தவறாத சொல்; 88060 றா௦௱/86, 010/௨ 
4/௦, 86 63002016 95 1௨ ௫௦0 ௦7 
௩௮௱௮. 

[5/4 7277௪:1025௮௪ 2 ௬. இராமவாசகும்.] 

இராமன் ர்காசர, பெ.(1.) 1. பரசுராமன்; 
/-௮/௪ப7277௪. 2. இராமாயண இராமன்; 97 
௩௮772, 1௨ 8௭௦ ௦71 (6 22/௮௪. 
3. பலராமன்: 2௮272772. 

[5/4 7277௪ 2 த. இராமன்] 

திருமாலின் தோற்றரவாக (அவதாரமாக) 
கருதப்படுபவர்கள் பரசுராமன், இராமன், பலராமன். 

இராமன்சம்பா 277217-2௮/7ம௦2, பெ.(ஈ.) 
நெல்வகை; 4௮1 ௦ 0300. 

[5/4 2ச7௦சாமச 2 த. இராமன்ச௪ம்பா.] 

இராமாயணம் ர்கா£சுசாக, பெ.(ஈ.) 
வால்மீகியால் எழுதப்பட்ட வடமொழிக் 
காப்பியம்; 18௦05 வ். 1௦ நூ கரம் 
“606160 [ஈர்௦ 1௮! டூ கோல, ரவ 
06 80லா1பா௦5 ௦4 கசா 

[5/4 ரசராவுசாச 5 த. இராமாயணம், ] 

மறவனப்புகள் (இதிகாசங்கள்) இரண்டனுள் 
ஒன்றான இராமாயணம், வடமொழியில் வால்மீகியால் 

எழுதப்பட்டது. அதை முதனூலாகக் கொண்டு கம்பர் 
தமிழில் கம்பராமாயணம் படைத்தார். இராமாயணம் 
இராமனின் கதையைக் கூறும். ஒரு மாலிய 
(வைணவ) நூல். வால்மீகி இராமாயணத்தினின்றும் 
வேறுபட்டுச் சில இடங்களில் கம்பர் தமிழ் மரபுக்கு 
ஏற்ப மாற்றி அமைத்துள்ளார். தமிழில் இராமாயணம் 
எழுந்த காலம் கி.பி.12-ஆம் நூற்றாண்டின் பிற் 
பகுதியாகும். 



இராமாவதாரம் 

இராமாவதாரம் [27222௮ பெ.(1.) 
1. இராமனாகப் பிறந்த திருமாலின் தோற்றரவு; 

௦2 ௦4 பப 26 காரக 116 80 

௦1 2௪2/௪. 2. கம்பர் தனது வனப்பு 
நூலுக்கு (காப்பியத்திற்கு) வைத்த பெயர்; 17 

272/2 ப 18 08 116 0061 

மன. (புறத்திரட்டு) நாயகன் றோற்றத்தி 
ரி. நிகழ்ந்து ராம தாரப்போர்....... 
பாரக்கதை " (கம்பரா. பாபி), 

த.வ. கம்பராமாயணம். 

[5/1/134772420/2-/2:22த. இராமாவதாரம்/ 

இராமானுசகூடம் /2/77.27ப8.2-0725/77, 

பெ.(1॥.) மாலிய (வைணவ) அடியார்கள் 

வழியிடைத் தங்கும் சாவடி (1.14. 10.492, ௬) 

[ஓ51 110056 107 1/௮57 11ஸாவ!615. 

[இராமானு௫மம் 4 கூடம்] 

[5/0 சர.சாபு2த. இராமானுசம்/ 

இராமானுசதரிசனம் 22ப5௮- 
2/122/742177, பெ.(॥.) இராமானுசரால் 

கற்பிக்கப்பட்ட கோட்பாடு (விசிட்டாத் 
வைதம்); றார/௦5000௩ு ௦7 1/7/5/5/20%/௮1௮77 25 

௨௯௦௦பா0௨்0 நூ 5௮727௪: 

[5/1 சாசாப/2702/22722ஐ. இராமானுச 

குரிசனமம்,/ 

இராமானுசநாூற்றந்தாதி 4492௮றப5௪- 
ஈருரி]  பெ.(ஈ.) இராமானுசரைப் 

புகழ்ந்து திருவரங்கத்தமுதனார் இயற்றிய 
ஒரு நூல்; 9 0௦௭ 1ஈ நாவ8௦ஊ ௦7 அ௱வாப/௮ 

டூ 7ர்ப- அச்ச ப/௮72:) 06 ௦7 115 

௦10/5. 

[5/1 127ாபு/22த. இரா.மானுசம்./ 

இராமானுசம் ர்277ப2௮/7 பெ.(.) 

மாலியர் (வைணவர்) பயன்படுத்தும் 

ஒருவகைச் செப்புக் கலன்; ொர்ளாட 255௫, 

ப56€ ௦7 ௦௦006, ப560 டூ 1//௮502025. 

[5/ம சாகாம 2 த. இராமானுசம்.] 

இராமானுசர் ர்சராகப/2௮7 பெ.(ஈ.) 

விசிட்டாத்துவிதம் என்னும் சமயக் 

451 இராமை 

கோட்பாட்டை நிறுவிப்பரப்பியவர்; 

௩௮2/2, 8 5// 14/௮௪ 422/௪ 

((6௮0௦) ௮0 85024௦ (1017-1137 &.மி.) 

ங்க ௨ யொ லம் ௦7 16 

///204௮2 000116 07 வாம் ஈா௦ 

- 0பெ௮150. 

[8ம் சராகாபு 2 த. இராமானுசர்] 

இராமானுசன் ர்சாசப5சா, பெ. (ஈ.) 
இராமனின் தம்பியாகிய இலக்குவன்; 

/215/772/27 01017௦ ௦1 *47727 

[50 ரசாசாபு 2 த. இராமானுசன். 

அனுசன் - தம்பி] 
இராமானுசீயர் ர்சராகிரப£ற௪; பெ.(ா.) 

இராமானுசரைப் பின்பற்றுபவர்கள்; 1௦10:815 

௦4 ௩ாலாபுக. 

[5/0 சாசாபுற்௪ 2: த. இராமானுசிபா:/ 

இராமேச்சுரம் 74/772022ப72/77, பெ.(.) சிவன் 
கோயில் உள்ள இடம்; /5௮7722/௪7௮77, 176 

௦21௦0 அக்சா” ௦ வா 15/0, 

வார்ன் 15 ஈஷபர்ஒ0் 1௦ ஈக; 0 1௦பா060 ௫ 

87 524774. 

[5/7 சரச-/௭ 2 த. இராமேச்சுரபம்./ 

இராமன் இலங்கைப் போருக்குமுன் இங்கு 

சிவக்குறி (இலிங்கம்) அமைத்து வழிபட்டதாகக் 

கூறப்படுகிறது. இலங்கைக்கும் தமிழ் நாட்டுக்கும் 

இடையில் கடலில் உள்ள ஒரு தீவு. 

இராமேசம் 27722277, பெ.(ஈ.) 

இராமேச்சுரம் பார்க்க; 566 /22/77222ப/22/77. 

[5/0்73477௪/2422-இறாமேஸம்2த. இராமே௫ம்/ 

இராமேசுவரம் 727220, பெ.(॥.) 

இராமேச்சுரம் பார்க்க; 56௨ /477௪-0- 

2ப129/77. 

[5/0 27772 4/2 2 க. இராமேசுவரம். 

இராமை ச்சர பெ.(ஈ.) 1. மன்மத நூல் 

கற்றவள்; ௦௮ ௦ 15 8 ஒக ॥ 

௦1௦1௦5. 2. சிறுவழுதலை; 8 (40 ௦4 6/௮. 

[5/ஷ் காச 5 த. இராமை] 
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இராயசம் 5/25௮, 

ஆவணம்; மாரா 0. "நரசிங்க ராஜ 
பெ.(ஈ.) ஆணை 

உடையார் கட்டளை பண்ணி இராயசமும் 

கொடுக்கையில்” (6... 83. 

[7: பானு 2னாப 2 த. இராயசும்.] 

இராயசவர்த்தனை /௪,௪5௪௦௮7/27௮] பெ. 
1.) வரிவகை (5.1.1. எரர், 188): ௨142௨ 

[இராயசம் * வாத்தனை.] 

[7. பாசப் பா க..இராயச 

வாத்தனை.] 

இராயர் ர்ஐ்சு பெ...) 1. விசய நகர 
மன்னர்களின் பட்டப்பெயர்: (1/2 385பா50 07 
06 /வுலாக08 (05. 2. மராட்டிய மத்துவ 
பார்ப்பனரின் பட்டப் பெயர்: 09516 416 61 
772047 (௮௪ 800 118௨01௩௨8௦ ஊரா 
்/4/777.//75. 

த.வ. அரையர். 

[5/1 அத. இராயர்] 

இராயன் 42௪௪ பெ.(ஈ.) 1. அரசன்; 1/0. 
2. உரோம மன்னன் (விவிலி.மார்.12, 14): 
9658, 116 ௩௦௦6 (ற. 

த.வ. அரையன். 

[5/4 ரசி 2 த. இராயன். ]] 

இராவணம் ரச. பெ.(॥.) அழுகை 
(திருப்பு.330); ௦ர0, 50880. 

[5/4 79/௪௪ 5 த. இராவணம், ]/ 
இராவணன் ரசிகா, பெ.(ஈ.) இராம 

காதையில் குறிக்கப் பெறும் எதிராளித் 
தலைவனான இலங்கை மன்னன்: 722972, ௮ 
ரவா 1889 ௦4 (தந்த ர் ரர ॥ஈ 
5௩2772௮௮7௪. 

[5/7 சாச5 க. இராவணன். 

ரணை என்னும் சொல் அரற்றுதல், 
ஒலியிடுதல் என்னும் பொருள்படும் 'ராவ: என்னும் 

இராவணாசுரம் 

அடியிலிருந்து பிறந்ததாக மா.வி. காட்டுகிறது. 

எதிராளிக் 

இலங்கை மன்னன் 

இராமகாதையில் வரும் கதை 

மாந்தன் என்றாலும் 

ஒரு சிவனடியான். இசைவல்லோன், வீணை 

இசைப்போன், அரக்கர் தலைவன், விண்ணவரை 

ஏவல் கொண்டவன், வீபிணன், கும்பகர்ணன் 

ஆகியோரின் தமையன், இந்திரசித்துவின் தந்ைத, 

கைலாயத்தைப் பெயர்த்தவன் போன்ற பாங்குகளை 

இராவணனுக்குரியதாகக் காட்டுவர். முதலாவதாக 

பண்டைக்காலத்தில் இலங்கையிலும் பிற இடங்களிலும் 

அரக்கர் இருந்ததாகக் கருதப்படும் கருத்து தொன்ம 

அடிப்படையில் கற்பிக்கப்பட்ட து. மேலும் 

பிற்காலத்தில் ஆரிய திராவிட (தமிழ்) வேறுபாட்டை 

குறிக்கும் குறியீடாகக் கொண்டு தமிழர் தம்மை 

இழிவுபடுத்தும் 
இராவணன் அரக்கர் தன்மையாம். 

நோக்கில் கற்பிக்கப்பட்டதே 

இராவணன்்புல் 12/௮2  பெ.(.) 
கடற்கரையிலுள்ள ஒருவகைக் கூரிய புல்; 
/218-ற0॥, 3 56950௦01௦ 91955, 5/7 
502055, 1௦௱ (15 ஈரடி வாம6 1௦ 
௩2/௮7௮75 பூர்[510816. 

(இராவணன் - புல்] 

[5/1. 7222. இராவணன்: / 

இராவணன்மீசை 722727772௮) பெ...) 
இராவணன்புல் பார்க்க; 866 /2/௮727-2ப/ 

[இராவணன் 4 /மிசசை;] 

[5/1 20௪௪. இராவணன், / 

இராவணாகாரம் ர்க்க, பெ.(.) 
அச்சம் தரும் வடிவம்; *19/17ப! 1௦, 25 16 
(8௦-51 ஈவா ௦74 [௩ 41/2/72. 
இராவணாகாரமாகி" தாயு மெனன..9) 

[54172 2242-2722 த. இரா வணாகாரம், / 

இராவணாசுரம் ர்ஸ்காசயோனா.. பெ. (ஈ.) 
வீணை வகை (பரத. ஒழிபி.15); (46௦ ௦4 பஸ்கி 

[5/1 72௮௪-72-2௯ க. இராவணாசுரம்.] 



இராவணாத்தம் 

இராவணாத்தம் ர்ச்சாசகா, பெ.(ஈ.) 
கொட்டாங்கச்சியில் செய்த ஒருவகைச் 

சிறுவீணை; 8ுா 8௦1/2 511060 

பள் 10060 கா் க ௦௦௦0ப் 81௮. 

[5/1 72/2௪/0௪௮2 2 ஐ. இறா வணாரத்தபம்] 

இராவணி 7௫௪௦ பெ.(ஈ.) இராவணன் மகன் 

(கம்பரா.நாகபா.13:7); ரவ), 80 ௦14 

௩௮/22. 

[6/7 சா! * த. இரா வனி] 

இராவுத்தராயன் 72///2-/ஆ௪2  பெ.(.) 

குதிரைப் பாகரின் தலைவன் (திருவாலவா. 
உரி, 23); 1௦8097 ௦14 ௦5. 

[பீ. சபரும் 2 த. இராவுத்தராயன்.] 

இராவுத்தன் /2/ய/௪ பெ.(ஈ.) 1. குதிரை 
வீரன்: ௦8ங௮!(/87, ॥005ஊா॥, 10௦06. 

2. தமிழ் முகமதியருள் ஒரு பிரிவினரின் பட்டப் 
பெயா்: 11416 ௦71 3 சோர்வா 0258 ௦7 18ரர்- 

506௮51/௦ [பர்வாாறக045. 

(பீ. எப த. இராவுத்தன்.] 

[8 /ம் (அ-2042] 

இரிசபகம் சச், பெ.(ஈ.) இலந்தை; 

வ ிப௱ (சா.அக.). 

இரிசபதாரகிருதம் //520௮/4/20/ப19/7), 
பெ.(ஈ.) சீவகம் அல்லது இலந்தை; |ஈ௦/வா 

இப (சா.அ௮க.). 

இரிசபதாரம் 75௪௪127277, பெ.(ர.) ஆஷ 19 

0014 (சா.அக.). 

இருக்கமாலி 

இரிசால் 4722/ பெ.(7.) 1. ஊர் அலுவலர்கள் 
அரசுக் கருவூலத்தில் தண்டல் பணம் 
செலுத்துதல்; ஈஊ௱ர॥($வா௦6 0 06508100 ௦7 

0016011075 ௦7 ரசா 1௦801060 037 (௮ 

411806 £வேப6 0114௦6 10 196 11௨85 பரூ. 

2. கருவூலத்திற்கு அனுப்பும் பணம்; 
0016011015 ௦7 [216 1௦ 06 107௩4310௦0 1௦ 16 

([685பரூ. 

த.வ. வரிஒடுக்கல். 

[47சம். ர்! த. இரிசாவ்/ 

இரிசி 72 பெ.(.) வேத முனி; 5806 451560 
| 768025 (சா.அக.). 

இரிசியா 47/2, பெ.(£.) பூனைக்காலி (மலை.); 
001441020௦. 

[5/0 ராச 2 த. இரிசியா..] 

இரிட்டம் 277, பெ.(.) 1. நன்மை; 00௦0. 

2. வாள்; 84010. 3. நன்மையல்லாதது; 

|ற2ப501010௦ப81௦55. 4. முடிவு, அழிவு; 810, 

06547ப௦11/௦. 5. கரிசு (பாவம்); 818. 

[51ம் 6/2 2 த. இரிட்டம்/ 

இரீதி ஈம் பெ.(ஈ.) 1. குடவம் (பித்தளை); 01955. 
2. இரும்புக் கிட்டம்; 500178 ௦1 [01. 3. தூள்; 

பெ5! (சா.அக.). 

[5ம் 92 த. இரதி] 

இருக்கம் சய/௪, பெ.(ா.) 1. விண்மீன்; 

௮15848. 2. கரடி; 068. 3. கோள்; 200180௮! 

5101. 

[8ம் 1௪௪ 2 த. இருக்கம்] 

இருக்கமாலி ரப/6௪௱க பெ.(.) 766 முழ 
அகலமும் உயரமுமுள்ளதாய் 766 

முகடுகளோடு (சிகரம்) 96 மேனிலைக் 

கட்டுகள் கொண்ட கோயில் (சுக்கிர நீதி.229); 

(ஒ௱றி6 ௦7 (௨ ரர் ௦ரீ 766 ஈகா காம் ௦ 

2 52௦ 04, கார்ன் 766 1௧௮௨5 ௮0 96 

510/5. 

த.வ. சதுரக்கூம்பு (பிரமிடு) 

[5/%் 16௮2 த. இருக்கமானி] 



இருசகம் 
454 

இருசகம் ரபசச௮, பெ.(1.) மாதுளை: 
ற6௨௦ா8ாஃ6 (சா.அ௮க.). 

[5/5 221௪ 2 த. இருசகும்] 

இருடி மூலம் 

இருசீக்கியம் ரப/ற்கா,  பெ.(ஈ.) கருஞ் 

செந்தொட்டி; 01806 ௱ட்0 ஈஎ((௨ 0௮ 
(சா.அக.). 

இருசுபசுந்தரவிரணம் 22௪2 ப/௮/2- 
//20௮/77, பெ.(.) மலவாயையொட்டிச் சீலை 

ஒழுகச் செய்யும் ஒருவகை மூலநோய்; 8 1௦௱ 
௦1 1151ப/௮ ௱௮060 0 3 ஈ60 பலா ஐவா*02160] 
பிலோ 6 (6 £601ப௱ மர் ௨ 0150102106 ௦7 

ஓப5 10 1௭௦ (சா.அக.). 

இருசுபாலை 05௦௦௮௮) பெ.(ஈ.) திருநாமப் 
பாலை: 8 [480 ௦71. 

இருசுவசற்பாட்சி/ப.2ப௪2௮௦2/9/ பெ.(1.) 
1. நோய் பரப்பும் நுண்ணுயிர்களின் 
குற்றத்தைப் போக்கும் ஒரு மூலிகை: 3 0௮ 
5910 1௦ 66 ப860 ॥ ௦௦௱ரறவார்5 ௮510 
11௦௱ 996. 2. ஒரு வகை நாணற்புல்; ௮ 
ய் ௦ ௨ 07555 (சா.அக.). 

இருசுவம் ப, பெ.(ஈ.) மலையிலுப்பை; 
ஸரி ற்கும் (சா.அக.). 

இருடிநங்கை ர்பஜ்சம்] பெ.(ஈ.) 
கற்பூரயிலை; 110 168/60 19/8௪ ௦ 
கோட் 006௪ (சா.அக.). 

இருடிபட்சி ர்பஹ்௮/2/ பெ.(.) பழந்தின்னி 
வெளவால்; 8206 ரம், ்ட்ர்ர0 10% (சா.அக.). 

[5/0 ஈ5ர்௪ம்௪/ 5 க. இருபட்சி] 

இருசால் பததி! 
596 //5/ 

பெ.(॥.) இரிசால் பார்க்க; 

[ பீ. 5௮/2 த. இருசால்.] 

இருசால்நாமா ர்பத£கரகாசி பெ.(ஈ.) ஊர் 
அலுவலர் கருவூலத்தில் செலுத்தும் தண்டல் 
பணத்துக்கு விளக்கம் தரும் பட்டி: 11401௦6 ௦7 
0011601405 ௦74 ரளோர்5 1070௨0 1௦ (6 
£6€85பரு 0 106 பரி1௮06 ஈவவரபகி ௦11௦2 

த.வ. வரிஒடுக்கல் பட்டி. 

[பீ. ர௪௪/-7272 25 த. இருசால்காமா.] 

இருசிதாரி ரப பெ.(ஈ.) கருஞ்சீரகம்; 
௦1904 போ (சா.தக.). 

இருசியகெந்தா ர்ப5$ற2-02, பெ.(ஈ.) 
சிற்றாமுட்டி; ௦ஷூ1௦ஈ 3௦] (சா.அக.). 

இருசியசிம்மககுட்டம் 
(12/77, 

//7/80/25ப் 1௮2 
பெ.(॥.) புழுக்கள் நிறைந்து, 

நோவையும், எரிச்சலையுண்டாக்கும் ஒரு 
தொழுநோய்; 8 ரா ௦74 160௦33 மார் 
1௦௭4௦ ௦7 18090, பபா 5௮ 
90 ஐவ (சா.அக.). 

[இரசிய - சிம்மம் 4 குட்டம்] 

[5௩ ர்ப2/2-17122௧. இருசியசிம்மகம் ] 
க. குட்டம் 2 ஜர். 60 இருடிமூலம் பள், பெ.(1.) வசம்பு; 

54661780 (சா.அக.). 



இருடீகம் 

இருடீகம் ர்பற்?கா, பெ.(ஈ.) புலனுறுப்பு; 
581500 0981. 'இருடீகங்க ீரைதந்தஞ் 
சரங்களாக " (மக.௮௧,1॥..2 47) 

[584 ௩0/4௪ 2 த. இருடீகம்] 

இருத்தி ரபீ பெ.(ஈ.) வட்டி (1.&.5. ஏர், 15) 
1125. 

[54ம் 007/2 த. இருத்தி] 

இருதயஅடைப்பு ப02,௪-௪௭ற2ப, பெ.(.) 
மூச்சு விட முடியாமல், மயக்கம், வலி முதலிய 
குணங்களைக் காட்டும் மாரடைப்பு நோய்; 8 

0155985௦ஊ ௱௮660 டே றவர் ॥ஈ ரச ளகர வாரா 

5பரீ7௦021100 ௮0 1௦௦ பப6 1௦ 1௦ 

5095௱ ௦4 16 8/816ர/௦ 81/௭5 (சா.அக.). 

க.வ. நெஞ்சடைப்பு, மாரடைப்பு. 

[இருதயம் - அடைப்பு] 
[5/ம். பாப 2 த. இருதமாக்] 

இருதயகந்தம் ///4-௮௮7/4/77,  பெ.(£.) 
கொத்த மல்லி; ௦௦11௮104 (சா..அக.). 

[5/0 பலாக் 2 த. இருதயகந்தம்/ 

இருதயகபாடதாபிதம் /ப23/௪(:௪22ர௪ 
/70//2777,  பெ.(11.) நெஞ்சகத்தில் ஒருவழி 

அடைப்புத் தடுக்கில் ஏற்படும் அழற்சி; 
ரிவி ௦ 16 றா பவி (சா.அக.). 

ழ்இருதயம் - கபாடம் 4 தாபத-ம்/ 

[5/௩ பச 2 த. இருதயம்] 

இருதயகபாடம் ர்பண்மைக, பெ.(ா.) 
1. உடலில் நெஞ்சகத்தின் பக்கங்களில் 
அமைந்துள்ள ஒரு வழி அடைப்புத் தடுப்புகள்; 

(6௨ 144௦ 8615 ௦07 ௩௮1ப [5106 106 ௦ம். 
2. தமனி, சிரைகளின் தடுக்கிதழ்கள்; 81104௦ 
ஏவாம்/௦ப/ன பல. 3. பிறை கபாடம் அல்லது 

நாடிக் கபாடம்; 8ஊ௱ரிபாசா 4௮1465 (சா.அக.). 

[இருகுயம் - கபடம்] 

[5/6 ராம 2 த. இருதயம்] 

இருதயகவசம் ப22/௮/௪௦௪2௯7, பெ.(ஈ.) 
இதயத்தின் மேல் போர்வை போல் சுற்றிக் 
கொண்டிருக்கும் ஒரு சவ்வுப்பை; 16 
உமா €௦ப5 52080௦1050 16௨ ௨ 

(சா.அக.). 

இருதயக்கழலை 

(இருதயம் - ௬௪ம்] 

[5/0 2-௪. இருதயம் , 

52/2 க-௦௨11ம5 கயா கதம் 

இருதயகிரகம் ரபா, பெ.(ஈ.) 

நெஞ்சகத்தில் உண்டாகும் ஒரு பிடிப்பு வலி; 8 

1௦410 ஐவ ॥ஈ உ ஷ் (சா.அக.). 

[5/8 /02/742/2/2த. இருதயகிரகம்] 

இருதயகோசம் /ப%௪ம2227, பெ.(ஈ.) 
இருதயகவசம் பார்க்க; 866 ரப 
/21/254/77. 

[55 ர ப2705௪ 2 த. இருதயகோசாம்] 

இருதயக்கட்டி பைசர் பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சகத்தில் உண்டாகும் கட்டி; ௮ 

2060685 01 6 ௦௨௮ (சா.அ௧க.). 

(இருதயம் 4 கட்டி. 

[5/ம 02/22 த. இருதயம்] 

குககள் கட்டு கட்ட. 

இருதயக்கண்டரை 4/ப/௦2/௪-/6/(200௮/௮ 

பெ.(.) நெஞ்சாங்குலையின் பக்கத்திலுள்ள 

பெரிய தூய அரத்தக் குழாம்; 1௦௨ 0799 ௮716 

11௮7 கழா05 7௦ 16 1விர 5106 ௦7 16 ஊர் 

(சா.அக.). 

[இருதயம் 4 கண்டரை.] 

/[5/ம் மற 2 த. இருதயம்] 

சுள் 2ண்டரை; 

இருதயக்கழலை 72-2௪-6௮2௮  பெ.(ா.) 
உடம்பினுள் நெஞ்சாங்குலையி லுண்டாகுங் 

கழலைக் கட்டி; 8 1பா௦பா ௦7 88/61 00 

ரவா ஆரிப் ௦ 501/0 01௦௦0 11 ௦௦ 

௦௱பா!/௦21/௦ஈ பா் 102 ௦௦௫ 07 15 

௨௮11 (சா.அக.). 

த.வ. நெஞ்சக்கழலை. 

[இருதயம் 4 கழாலை../ 

[54ம் ராமல 2 த. இருதயம் / 

கழல் கலை - கழற்சிக்காய் போன்ற கட்டி. 



இருதயக்குவிப்பு 

இருதயக்குவிப்பு/ப2)2-/-/(ப12ப,பெ. (ஈ.) 
நெஞ்சகச் சுருக்கம்; (6 ௦௦11௨௦14௦1 ௦7 16 
ஒல (சா.அக.). 

[இருதயம் * குவிப்பு 
/5/4். லு 2 த. இருதயம்] 

இருதயக்கூச்சு /02272-/-422௦0, பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சக முனை; (௨ 80% ௦7 (௨ 2 
(சா.அக.). 

[இருதயம் - கூச்சு..] 

/5/4. ரல 2: த. இருதயம்] 

இருதயசனிப்பு //22)2-22௱502ப, பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சகத்தில் உருவாதல்; ௦191௭14௦ (ஈ (95 
16௦: [5617 (சா.அக.. 

[5/6 0/௮ த. இருகயசனிப்புப 

இருதயசிகிச்சை 7ப2)௪45/204]/ பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சில் ஏற்படும் நோய்களுக்கு செய்யும் 
மருத்துவ முறை; 11624௦ 1௦ ௮| 81563565 
௦4 16 ஈவா - (௪70/01/127௮01 (சா.அக.). 

[5/4../702)/2-///௭-௧. இருத.யசிகிச்சை,] 

இருதயசூலை 4ப22/௪24 பெ.(ஈ.) 
மார்புவலி மிகுந்து, மூச்சுவிட முடியாமல் 
குத்தலை உண்டாக்கும் ஒரு நோய்; ௨௫ 
பரு 80 0வ்ரீப! 56591௦ வர்ர சொரிய 
௦ £650ா௮11௦0 (பெ (௦ 106 ௨௮1060 ௦4 (0௨ 
௦௦0 ஈஸுபீ(சா.அக.). 

[இருதயம் 4 சூலை] 

[5/6 70/௪௪ 2 த. இருதயம், ] 
இருதயத்தவறு //ப/2)/272027ப, பெ.(ஈ.) 

மார்புத் துடிப்பு நிற்றல்; ஊா85( ௦4 16 ந லலார௨ 
900௦ (சா.அக.). 

(இருதயம் - தவறு] 
[5/4 ௩5 ஐ. இருதயம்,] 

இருதயத்திமிர்ப்பு 7072-1 /ஈர்ஜப) பெ.) 
நெஞ்சாங்குலையின் உணர்ச்சியின் மை: 
90656800% ௦7 5௨16 1 உஷார் (சா.அக.). 

[இருதயம் 4 த.ிர்ப்பு] 

இருதயநார்க்கடிமை 

[5/7 4/0 2: த. இருதயம்] 

இருதயத்திமிர்வாதம் 7ப/-/2-/61777:2/௮7 
பெ.(1.) நெஞ்சக நரம்பிற்கேற்படும் உணர்ச்சி 
யின்மையாகிய ஒரு வகை இழுப்புநோய்: 
வஷு515 ௦4 16௨ ஈ28ா (சா.அக.). 

[இருதயம் 4 திமிர்வாதம்,] 

[5/4 970/௪ 2 த. இருதயம்] 

இருதயத்துடி துடிப்பு /ப/2௪-//274/2௦2ப 
பெ.(॥.) நெஞ்சகப்பதைபதைப்பு, அதாவது 
அதிவேகமாய்த் துடித்தல்; 006551 512116 |147, 
| 16 8014௦ ௦7 1௦௨ ஈர் (சா.அ௧.). 

[இருதயம் 4 துடிதடி.ப்ப] 
[5/ம் 4/௪ 5 த. இருதயம், | 

இருதயத்துடிப்பு 7ப0)/2-ட/பர10௦0, பெ.(.) 
நோயினாலும், அச்சம், மனக்கவலை, சினம் 
முதலியவற்றாலும், மார்பின் இடது 
பக்கத்திலிருக்கும் நெஞ்சகம் அளவு கடந்து 
வேகமாய்த் துடித்தல்; ஐஸ் ௮9 பாப5ப௮] 
9210 2004௦ ௦74 (6 ரவா ா௦ப0 015625௦ 
௦் 8௦14௦ 162, 800௦. ஐகா066 பொப05. 

(இருதயம் - குடிப்ப 
[5/4 மச 2 த. இருதயம், / 

இருதயதாபிதம் 70/22/2027, பெ.(.) 
நெஞ்சில் உண்டாகும் ஒர் அழற்சி; (௮ 
ரி ௦7 106 அர்பவ! பதயே ௦7 
6 ஈவர் [15] (சா.௮க.). 

த.வ. நெஞ்சு அழற்சி. 
[இருதயம் - தாபித், 7 

[5ம் 05 த. இருதயம், ] 

இருதயநார்க்கடிமை //ப/-/௮74/0/2 0177௮] 
பெ.(ஈ.) நெஞ்சாங்குலையில் தசை 
நாரமைப்புக் கேற்படும் வன்மை; 16 ா௦௦655 
௦4 ஈனா 106 ரிடமபக ஒ்ப௦்பா6 ௦ரீ 66 
631, 106 ரி6௦10 றப்பா ௦7 1௨ டினா 
(சா.அக.). 

[இருதயம் - தார் - கடமை] 

[5/4 சாம த. இருதயம்] 



இருதயநாளம் 457 இருதயம்” 

இருதயநாளம் ர்பாஸு்72௪/77,  பெ.(ா.) [இருதயம் 4 பிளவு] 

நெஞ்சகத்தில் ஓடும் நாளங்கள்; 446176 ௦4 16 5ம். 73707 ர 

வவி5 ௦4 ௨ ரா (சா.அ௮க.). ் ச ் ஸ் “௪ இருகாப் 
வ ம் ் இருதயப்புற்று /ப/௯/2-2-2ய/7ய, பெ.(॥.) 

த.வ. நெஞ்சநாளம். நெஞ்சகத்தில் புரையோடிய புண்; 080081 ௦4 

[இருதயம் * நாளம். 6 ௭௦௮11 (சா.அக.). 

[5/4 04/௪ * த. இருதயம்] த.வ. நெஞ்சப்புண். 

இருதயநோய் ர்ப௭/௮0 பெ.(ஈ.) [இருதயம் - புற்றுபி 

நெஞ்சகத்தில் உண்டாகும் நோய்கள்; [3/4 ரம 2 த. இருதயம்] 

லா கைலித் உ ௨8, 1 990௭௮ 68 இருதயப்போக்கு /ப//௮)/2020440 பெ.(1.) 

£.அ௧.). நெஞ்சம் அசைவு; ஈா௦௨8௱61 ௦7 176 1௨௦11, 

த.வ. நெஞ்சநோய், குண்டை நோய். ௦8101௦௦01௫ (சா.அக.). 

[இருதயம் - நோய். [இருதயம் - போக்கு..] 

[8/். மஸ 2: த. இருதயம்/ [9/6 0-/௪ 2: த. இருதயம்] 

இருதயப்படபடப்பு ர்ப்ஸ/2௦02220202000, | இருதயம்' 80/௮௮) பெ.(ஈ.) நெஞ்சகக் 

பெ.(॥.) இருதயத்துடிப்பு பார்க்க; 568 கூட்டினிலிருக்கும் ஓர் உறுப்பு. இது தாமரை 

//02)72171ப2]02ப (சா.அக.). மொக்கைப் போல், நுரையீரலுக்கு நடுவில், 

மேற்புறத்தில் துளையுடன் தலைகீழாய் 
[இருதயம் - படடடம்,] 

மார்பின் இடது புறத்தின் தொங்கும் உறுப்பு; 

[5 ் ///1 027)/2 5” த. இருகுமாம், / 

இருதயப்பிடிப்பு சப/2,௪-2- ணி பெட் லா. லா ௦98 £௦56௱0165 1௪ (௦105, 

ரதா 7 ஸ் ர 7 ம் தம டட டல12௨௦ 1௦ 06 1௨ ௱௦ஐ ராறமார்கார் ௦4 வம 

நெஞ்சகத்தில் ஏற்படும் பிடிப்பு; 5085 ௦4 17௮ 
(7௨ வா (சா.அக.). 

[௨௮1 (சா.அக.). த.வ. நெஞ்சகம், குண்டிக்காய், குண்டை. 

அத்னத! 
[5 மு 5: த. இருதயம்] 

[5/4 மச 2 த. இருதயம் ]/ 

இருதயப்பிதுக்கம் /ப/-/௪-,2-0/ப44௪) 

பெ.(ஈ.) நுரையீரல் தாங்கியில் ஏற்படும் 

வெடிப்பு மூலமாய் நெஞ்சகம் வெளிப் 

பிதுங்கல்; றா௦11ப5101 ௦7 16 6௮% 1௦ப0 

௮ 1155பாஒ றா௦0ப௦60 (ர 166 0/80ரக௦௱- 

08101௦௦616 (சா.அக.). 

த.வ. நெஞ்சப்பிதுக்கம். 

[இருதயம் 4 பிதுக்கம்] 

[5/4 ஈஸ : த. இருதயம்] 

இருதயப்பிளவு //ப/2)2-2-,0/௪1 பெ.(1.) இருதயம்” ர்யர்ஷளா, பெ.(ஈ.) 1 மனம்; வு 

நெஞ்சக வெடிப்பு; ஈபற1பாட ௦7 16 ௦௮1, 2. நடுவக் கருத்து; ௦ வர்ல! 1068. 3. நடு; 

ஸோரா6, 068. 

லொரி ல0 (சா.அக.). 

த.வ. நெஞ்சவெடிப்பு. 
[8/4 ராம 2 த. இருதயம், ]/ 



இருதயமுனை 

இருதயமுனை பபர் பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சக முனை; 16 8ஐ0ல( ௦74 476 ரர். 

[இருதயம் - மூனை,] 

/5/் மல 2 த. இருதயம்] 

இருதயலயம் ச்ப/ஸுூர, பெ.(ஈ.) அரத்த 
ஒட்டத்தினால் நெஞ்சாங்குலை மாறி மாறிச் 
சுருங்குவதும் விரிவதுமாயுள்ள முறையான 
கால அளவு; 16 ஈரூர்ற ௦4 1௨ ஈர 06௭ 
6 (௦ (15 ௦௦17801100 ௮0 01911௦ 
(சா.அக.). 

[5/2 சாம 2 ௪. இருதயம்] 

இருதயவலி /ப/2)/2ப௮/ பெ.(॥.) 1. சூலை 
நோவு; ஒவ 1௩ 1 19௮11-021010௦0௫/4(8. 
2. நெஞ்செரிவு: 6! டபாா-0110815 
(சா.அக.). 

த.வ. நெஞ்சுவலி. 

[இருதயம் - வலி] 

[5/6். ரஷ 2: த. இருதயம்] 

இருதயவழற்சி ர்ப்றைசாம் பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சாங்குலையில் ஏற்படும் ஒருவகை 
வேக்காடு; ஈரி ௦4 15 [1௨௮11 - 
௦10105 (சா.அக.). 

த.வ. நெஞ்செரிச்சல். 

(இருதயம் - அழற்சி] 
[5/7 02/2 5 த. இருதயம் ] 

அழுல் 2 அழற்சி 
இருதயவழுவு /ப02/202/ப/0ப, பெ.(ஈ.) 

நெஞ்சகத்திற்கு உண்டான அவக்கேடு; 
சார்பு ௦ ஈவா ௦7 66 6811- 
0௦/8 (சா.அக.. 

(இருதயம் 4- வழுவு] 
[5/௩ ரா த. இருதயம்] 

இருதயவாயு //ப/2)/202/ப பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சாங்குலையின் நரம்புகளிலேற்படும் ஒரு 
க வலி, இதனால்தான் மாரடைப்பு 
உண்டாகும்; ஈ€பா௮!012 ௦4 (65 16811 (68010 

458 இருதயவெடிப்பு 

0 9 015699 ௦7 (16 6௮7 (0௦௧ 95 கா 
06௦010115 (சா.அக.). 

[5/4 04/2-ப௮/ப 2 த. இருதயவாய]] 

இருதயவிரிவு /ப/2௪ர்ந்ப, பெ.(ஈ.) 
1. அரத்தவோட்ட உறுப்புகள் விரியுந் தன்மை 
அடைதல்; (6 51806 07 0//51௧(/௦ஈ ௦7 1 
6௮1 (1451016. 2. அரத்தவோட்ட உறுப்பு 
நீண்டு விகாரப்படல்; 01121211௦7 ௦7 (6௨ உலர் 
௮016019515 (சா.அக.). 

[இருதயம் - விரிவு] 
[5/7 80/௪ 2: த. இருதமாம்] 

இருதயவீக்கம் சய/௭சர்சா,  பெ.(ஈ.) 
நெஞ்சக வீக்கம்; 88/10 ௦4 (0௨ லார். 

த.வ. நெஞ்சுவீக்கம். 

[இருதயம் 4 வீக்கம். 

[5/4 04/௪ 2 த. இருதயம், 7] 
இருதயவுட்கவசம் //10/2-2)/20/0//210:2.22/77, 

பெ.(॥.) நெஞ்சாங்குலையின் புறத்தில் 
மூடியிருக்கும் ஒரு மெல்லிய சவ்வு; 116 
ஓ0/0௮1/வ] (பாற வாமா ௦ர 15 [1௨௮11 - 
1700 0410/ப7 (சா.௮௧.). 

(இருதயம் - உள்-க௮௪ம்.] 

[57ம் ஸு 5 த. இருதயம்] 
இருதயவுப்பிசம் //0/03)/9-ப00/2௮7, பெ.(ஈ.) 

நெஞ்சமானது நோயின் காரணமாய் வீக்கங் 
கொள்வது; 80ஈ௦1௱௮| 011௮1௮11௦௩ ௦7 1௦ 
1 ௮1-08701௮0 011௦1 (சா.அக.). 

[இருதயம் 4 உடம் 7, 

[9/4 மச? த. இருதயம்] 

அப்பு 5 உப்பும் (தொ.பெபு., 

௮2 உப்பு (வீங்குதல்) 5 உட்சும் உ ெம். 

இருதயவெடிப்பு /பரஞ்௪-0௪9௦ப பெ.(ஈ.) 
அரத்தவோட்டக் குழல்களிலுண்டாகிய ஒரு 
பிளவு; ௦81019௦ £ப01பா6, சே70/௦0௦/௪59/5 
(சா.௮௧.). 

(இருதயம் 4 வெடிப்பு 
[5/4 ௪ 5 த. இருதயம்] 



இரேக்கு 

இரேக்கு 8/4, பெ.(ஈ.) 1. தங்கத்தாள், 

பொன் தகடு; 9010 1997, 4ஈ5வ!. 2. பூவிதழ்; 1௦ 

1௮! ௦7 2 110௫ (சா.அக.). 

இரேகம் 7477, பெ.(.) 1. உடம்பு; 0௦0. 

2. வயிறு; 51௦௮௦. 3. கழித்தல்; பாரா 

(கா.அக.). 

இரேகாம்சம் 7242775௮77, பெ.(ஈ.) நிலக் 

கோளத்தை வடக்குத் தெற்காக 360 சம 

பங்குகளாய்ப் பிரிக்கப்பட்டவற்றுள் ஒரு பாகம் 

(தீர்க்க ரேகை)(&511௦.); 12ரா625111௮! 

[௦9114ப06. 

த.வ. நெடுவரி. 

[5/0 75/024௮7152 2 த. இரேகாம்சம்.] 

இதன் எதிரான இடைக்கோடு (அட்சரேகை) 

கிடைவரி எனப்படும். 

இரேகி'-த்தல் சக, 11 செ.குன்றாவி.(3:1.) 

ஒன்றுபடுதல்; 1௦ பா/(6, 060016 016; 1௦ 06 

ஒரு ஈறா ௮16, 85 ரா/வா06. அவனோடு 

இரரகித்தப் பூரித்து இருக்கிறான்" (கொ... 

[6/4 ௦171204௮42 2: த. இரகி-/ 

இரேகி-த்தல் ரகக 11 செ.குன்றாவி.(1:1.) 

எழுதுதல்; 1௦ 8௮, 1௦ மா!(௪. 'இரேகித்த 

சித்திரம் "- 
[9/6 5/௪ 2 த. இரேகி-/ 

இரேகுத்தி ரச/ய/4 பெ.(.) ஒருவகைப் பண்; 

(றாப5.) ௮ 52607௦ ாஓ௦ஷ்-/06. 

[ப. கபம்? த. இம்ரகுத்தி] 

இரேகுலிசம் சக/பரக, பெ.(॥.) மணித் 

தக்காளி; 01௮௦% 621௫0 ஈ/ர15)௮0௪. 

இரேகை!' ரக் பெ.(॥.) 11. இடையறா 

வொழுங்கு; பாமா௦%6ர 5811௨5. 2. வஞ்சம்; 

06௦௨(, 1816. 

[5/ம ௮௪ 2 த. இர்கை,] 

இரேகை? சக பெ.(ஈ.) 71. கைகால் 

முதலியவற்றிலுள்ள கோடு; 85 ௦ (2 

௦வி௱ ௦7 லா 0 16 5016 071௦௦107௦0 

459 
இரேசகி-த்தல் 

16 10162468௦0 85 ௱கா!5 ௦௦58௩60 

விரு. 2. வரி; 46. 3. எழுத்து; |€1$2ா, 

்ர்௦-ரொக0ர௫ு, கார்ளார. 4. மதிக்கலை; 3101 ௦7 

௨ ௱ா௦௦ா (85170.). 5. அரசிறை; 12%, 

255655. 6. தராசு படி முதலியவற்றின் 

அளவு கோடு; 060196, 25 ௦7 9 50916, பார் 

௦ ௱ா66பா௨. 

த.வ. வரிகை. 

[5/7 202 5 த. இமரகை./ 

இரேகைசாத்திரம் ரகச,  பெ.(.) 
உள்ளங்கைக் கோடுகளை வைத்துக் கணியம் 

கூறும் கணியநூல்; விர, பொல. 

த.வ. வரிகைநூல். 

[5/5757.2-22025த. இழ கைசாத்திரம். 

இரேகைநூல் ச்சர் பெ.(॥.) கை 
வரிகளைப் பற்றிய ஒரு நூல்; 8 1199056 ௦ 

6 அர் ௦ ௭௦/௦6 ௦7 1௮1/9 1௦1பாகு 0 

ராரா 16 11125 ௦ 1௨ ஈகம் - 

ணார (சா.௮க.). 

த.வ. வரிகைநூல், கைவரி நூல். 

(ரகை - நூரவ்/ 

[5/௩75/42-த. இரேகை.] 

இரேகையுடையோன் 7:20 பெ. 

(ஈ.) முட்டைச்சிலந்தி; ஒ900) 874060 50104 

(சா.அக..). 

இரேசககுணா 722244, பெ.(.) கடுகு; 

ஈாப51270 (சா.அக.). 

இரேசகம் /2௦24௮77, பெ.(ஈ.) *. வெளிவிடும் 

மூச்சுக் காற்றை (மூக்கால்) புறத்தே கழிக்கை; 

(4604) ஓஐழாா2ர1ி௦ ௦7 மாக், ௮ றவர் ௦4 

மாசரச-/௮77௮77. 2. கழிச்சல் மருந்து; 

௦௮/6 (மூ. “போற்றிரேசகச நன்மூசிசை 

ச2]நிக்குதம் ' (கூரசப:. போரகுமுச 77% 

[51. 72024௪ 5 த. இரேசகம் 

இரேசகி-த்தல் ரச, 11 செ.குன்றாவி. 

(மர்.) மூச்சுப் பயிற்சி ஒகத்தில் ஒரு மூக்கின் 

வழியாய் மூச்சுவிடல்; |91109 ௦ (௨ மாக் 

றா /௦ ௮7 11௦ ய் ௦0௨ ௦516 ॥ஈ 1௪ 

௦௦பா5உ ௦4 நாவா (சா.அ௮க.). 



இசேரகி 

இரேசகி ச25க0 பெ.(ஈ.) 1. கடுக்காய்: | 
9 வபர்; ஈநா௦்விகா. 2. சீந்தில்; ா௦௦ஈ 

266068 (சா.அக.). 

இரேசகிக்குடிரம் ௪2/0, பெ.(.) 
மலை எருக்கு; 5060185 04 ஈா20௮௭ ராக ௦ 
6 81415-0௮040015 10816௦ (சா.அக.). 

இரேசகுணம் 722௮, பெ.(ஈ.) குளிர் 
தாமரை; 1௦819 (01ப5, 5814 1௦1ப5 (சா.அக.). 

இரேசக்கடுகு 722-//௪01/ஏப, பெ.(ஈ.) 
செங்கடுகு; ௦௩ ஈப518ா0 (சா.அக.). 

இரேசக்குணா 725௪-02 பெ.(ஈ.) கடுகு: 
ஈப518ா0 (சா.அக.). 

இரேசக்கொடி ஏர்சசமமற் பெ.(ஈ.) 
ஊணாங்கொடி; 544/8 1௩௨௨0 (சா.அக.). 

இரேசந்திரம் ரச5னாராஅ7, பெ.(ஈ.) இதளியம் 
(பாதரசம்); ஈஊ௦பரு (சா.அக.). 

இரேசப்பூடு /7252-0-00)பெ.(1.) வெள்ளைப் 
பூண்டு; 9911௦ (சா.அக.9. 

இரேசலம் ௪5௮௭, பெ.(ஈ.) நெல்லி நிறம்; 
6 0010பா ௦4 00௦856 ஓரு ௨07454 ௦௦1௦ பா 
(சா.அக.). 

இரேசன் 652 பெ.(.) இரேசனி பார்க்க; 
56௨ /72520/(சா.அக.). 

இரேசனம் 7௪52௮), பெ.(ஈ.) 1. கழிச்சல் 
மருந்து; 8 ர்பா9911பக ௮ ரிகா!1௦. 
2. கழிச்சல்; பாரு 0 (சா.அக.). 

இரேசனி"' 55௮/ பெ.(ஈ.) வெள்ளுள்ளி: 
9௮11௦ (சா.அக௧.). 

இரேணுகை! 

இரேசனி* [ச£௪ர/ பெ.(.) 1. சிவதை: [ஈிலா 
8180. 2. ஞாழல்; 0௮10௨ ௦ப008581060 
01251(10. 3. நேர்வாள விதை; 00101 5660. 
4. மனோ சிலை; [68108 (நாநார்த்த.). 

இரேசி'-த்தல் 78௦, 11 செ.குன்றாவி. (44.) 
மூச்சைப் புறத்து விடுதல்; (௦ மாச21௨0பர், 
ஊடு 1௨ /பார5. '“மதியிலிரு ரன் 

- கிரேசித்து ”(காசிக, போக...23), 

இரேசி“-த்தல்ர்ச, 11 செ.குன்றாவி.(4.1.) 
ஒன்று சேரும்படிக் குழைத்தல்; (௦ ஈம பற(௦ 
௦6௦௦16 006 (சா. அக.). 

இரேசிதம் ௪50௪௭, பெ.(ஈ.) 4. குதிரை 
வேகத்தில் ஒருவகை; 08(௭ ௦7 ௮ 10156, ௦௦ 
௦ 146 ௪2ப//2-/௪4்/ (ம). 2. நாட்டிய வகை; ௮9 
௦06 ௦4 சோண்டு. “அங்ககாரமே .பிரேசித 
சன்ன ” (இருவினை. கான்மா..9), 

[5/4 20/௪ 5 ௧. இரேசிதம்.] 

இரேசுதல் 755/௮! பெ.(॥.) செரிமானம் 
ஆகாநிலை; 116 51916 614 10106511௦0 
(சா.அக.). 

இரேணு' ர்கரம, பெ.(ஈ.) 1 பூந்தாது; ற௦112ஈ. 
2. அழகு; 66படூ (சா.அக.). 

இரேணு” ர்காப பெ.(॥.) பற்படகப்புல் 
(நாநார்த்த.); 1 பிலம். 

[5/0 சரப : த. இரரணு ர 
இரேணு£ ர்கரப, பெ.(ஈ.) துகள்; பெ5[, 21௦௱ 

௦1 பெ5ர. 'வணங்கிரணு 5/2 மிலா து 
(௪௩:௮௧. ககக, அர்ச்சு, 22], 

[5/4 சாப: த. இரேணு;] 

இரேணுகம் ர்கரபஏனா, பெ.(ஈ.) ஒரு வகை 
மருந்துப் பொருள்; 8 1801௮1 ரப. 

இரேணுகாமூலி கர்ப் பெ.(ஈ.) 
செவ்வாமணக்கு; ௮ ௨0 வாஷ் 07 ௦8510 
(சா.அக.). 

இரேணுகை! /37ப்] பெ.(1.) 1. தவிடு; 6௮. 
2. தக்கோலம்; ௦பட்ஞ். 

[5/0 காமச் 5 5. இரேணுககை.] 



இரேணுகை” 

இரேணுகை” ர்க பெ.(ஈ.) காட்டு மிளகு; 
ரி ஐ (சா.அக.). 

இரேதகம் 74௪4௮7, பெ.(.) விந்து; 5, 

56 ஈராரி€ (சா.அக.). 

இரேதசு 722௪50, பெ.(.) விந்து; 88௨ 

ஙா்ர்6. 

[5ம் 52 5 த. இரரதக,] 

இரேதசுகலிதம் 72/22/4௮27, பெ.(.) 

தானாக விந்து ஒழுகிவிடல்; 1/01பார்வரு 

01500௮106 ௦1 5௭8 (சா.அக.). 

இரேபன் ர5௪௪ பெ.(.) 1. கொடியவன்; பவ 

௱௭. 2. இகழத் தக்கவன்; ௦16௱ற(1016 

ரா. 

[5/0 720௪ 2 க. இரேபன்./ 

இரேயம் ர் ஆகார, பெ.(ஈ.) 1. காய்ச்சி வடித்த 

சாராயம்; 5£ரார்ப௦பத5 ॥0ப௦. 2. கள்; 1௦0. 

[5/ம் அரக 2: த. இரேயம், 

இரேவடம் 7௪௪2௮7, பெ.(.) 1. வலம்புரிச் 

சங்கு; ௦௦0௦ ஈரம் ரசம் ஒறர்ல5. 2. சூறைக் 

காற்று; வரர் வார்ம். 3. மூங்கில்; 0வா௦௦ 

(நாநார்த்த.). 
[52ம் ௪ 2 த. இர்வடம்/ 

இரேவணசித்தர் 72/௪7௪-5///௪ பெ.(ஈ.) 

அகராதி நிகண்டின் ஆசிரியர். இவரது முழுப் 

பெயர் புலியூர்ச் சிதம்பர ரேவண சித்தர்; 

இந்நிகண்டின் காலம் கி.பி.1594; எபம்௦ா ௦1 8 | 

இரெளத்தன் 

(05அபாப5 10256 88 ரர (6 0105 

வெ்ஸ்ள/௦2। 004 ராகம் 1594. 

இரேவணாராத்தியர் ர்சசானசிற்்ச, 
பெ.(1.) சிவஞான தீவவாசிரியர்; ஈவா6 ௦7 8 

றா 080166 ௦7] 1//2-2-௪ 

0௦61509510, 8பர்௦1 ௦071 (ஈட 2%௪-727௪- 
(0௮/77. 

[51 26//222-12017/௮2 த. இரேவணா 

ராத்தியா்.] 
இரேவதர் ர: பெ.(.) புத்தர்களுள் 

ஒருவர் (மணிமே.பக்.369); 8 6ப00௨. 

[5/7 சச 2 த. இரேவதா/ 

இரேவதி 7/௪ பெ.(ஈ.) 1. இருபத்து ஏழாம் 

விண்மீன்; 16 2714 ஈக கச, 0811 0௦7 

015065. 2. பலராமனின் மனைவி (பிங்.); 14/76 

௦1 5227277௪. 

தவ. தொழுபஃறி, 

[5ம் கர் த. இர் வகி] 

இரேவற்சின்னி சாம பெ.(ஈ.) 

1. சீன மஞ்சட் கிழங்கு; ஈர்பம்ாம். 2. மரவகை; 

லே! 08௦06. 

[பீ. உனமன்/2 த. இரரேவுற்சின்னி] 

இரேவல்சீனி ரர் பெ.(॥.) இரேவற் 
சின்னி பார்க்க; 886 72/௮2/70 (சா.அக.). 

இரேவல்சீனிப்பால் /2,2௦222௮/ பெ.(1.) 
மக்கிப்பால்: ரர்பட்காம் ௱ா!/6 றா௦0ப௦1 ௦7 

ேோ/க ரா௦ா6॥8 (சா.அக.). 

இரேவை! ச பெ.(ஈ.) நருமதை ஆறு (பிங்.); 
[௨ 142 [ப2ா௭0௪. 

[54ம் 22 2 த. இமரேமைப] 

இரேவை” ச்க் பெ.(ஈ.) அவுரி (நாநார்த்த.); 
10100. 

[5/ம் 22 2 த. இரவை] 

இரெளத்தன் ச்சபர்சர, பெ.(॥.) இராவுத்தன் 

பார்க்க; 566 42/12. 

[5/0 72௪-21௪ ப.ச த. இரெளத்தன்..] 
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இரெளத்திரம் சபர௮77, பெ.(॥.) 1. பெருஞ் 
சினம்; 91884 ௨௦2, மாகா. 2. ஒன்பான் 

சுவைகளுள் ஒன்று (திவா.); ஊராம் ௦74 

௭9௭ ௦74 *பரூ, 06 ௦7 /7௪12-/22௮/77(16.). 
3. பகலிரவுகளுக்குத் தனித்தனியே உரிய15 
நல்ல நேரங்களுள் முதலாவது (விதான. 
குணா.73, உரை); 16 15௫ ௦4 15 ர்ெரல௦15 ௦7 
ஸெ ௦ ஈரம். 

த.வ. எரிசினம். 

[5/24. [சப1௪ 2: த. இரொளத்திரம் ] 
இரெளத்திராகாரம் ர்சப்ர்சிககர, பெ.(ா.) 

பெருஞ்சினத் தோற்றம்; 10801௨ ஈ/எ. 
1610௦01005 8006213௮00. 

த.வ. எரிசினத்தோற்றம். 

[5/172ப012-2/2/22த. இரெளத்திறாகாரம், / 

இரெளத்திரி' ர௪ப/4/71 பெ.(ஈ.) ஒரு சிவசத்தி 
(சைவபூ.சந்.219); ௨ 5விள் ௦4 5௪ 

[5/0 2ப/0்7/2 த. இரெளத்திரி] 

இரெளத்திரி” ரசப் பெ.(ஈ.) ஓர் ஆண்டின் 
பெயர்; 16 541 362 ௦7 (75 ]ப0ாரா 0016. 

[5/0். 7சப0்/2 த. இரெளத்திற, ரி 

இரெளரவம் ர்சபாசஈ௪), பெ.(ஈ.) 1. ஒரு 
நிரையம்; 8 ௪1. 2. சிவத் தோன்றியத்துள் 
ஒன்று; 8 22௪ 50]01பா6 ர 51. ௦4 ௮ 
9௮1 07 வா் ௨ கர 0்2-/9217202 514775 
5 5810 (0 06 59 18151911௦7 60௨ ௦7 28 
55:2/௪1௮7, 

[$/4். சபா 5: த. இரெொளரவம். / 
இல்லாடம் /௪௪௱, பெ.(ஈ.) நெற்றி; 

1௦8௨90. 

இல்லாடலிபி //222/5/ 
யெழுத்து: 1216, 065113. 

இல்லாடவிளிம்பு //221ிரம ப பெ.(ஈ.) 
1. தலைமுட்டு; ௦௦௦0௦! 5ப1பா6, 2. நெற்றி 
எலும்பையும் பித்திகை எலும்பையும் ஒரு 
காதினின்று மற்றொரு கா து வரையில் சென்று 
இணைக்கும் வரி; ௨ ௦௦1௦7௮] பப வார்ன் 

பெ.(ஈ.) தலை 

இலக்குமி 

0௦6௦15 111௨ 81! ௨0 16 ராமா] 

௦01௦5. 

இல்லாடோதயம் /௪2௭௪-௪ா, பெ.(ஈ.) 
மகப்பேற்றின் போது குழந்தை நெற்றி 
வெளிவருதல்; றா25எ1814௦ ௦74 (6 10220 
1॥ 04114 ரு. 

இல்வலன் ௪௪, பெ.(.) வாதாபியின் 
தமையனான அசுரன் (வேதாரணி,. 
மணவளை.13); 3 கெடு, வனா ா௦னா ௦74 
(221207 065110/60 03 80250௪. 

[5/4 (229 2 த. இல்வை] 

இலக்கினம் /௭௪௱, பெ.(ஈ.) 1. பிறப்பு 
ஓரையின் தோற்றம்(விதான. மரபி. 3, உரை); 
189 ௦1 8 519 ௦74 (6 200150. 2. நன் 
முழுத்தம் (இரகு. முடிசூ.63); 1௦பா 10 10 
௮ப501010ப5 ௦67௦65. 

[$/0். (297௪ 5 த. இலக்கினம்] 

இலக்கினாதிபதி /கசரிச் பெ.(.) 
பிறப்போரைக்கு (இலக்கினத்திற்கு) 
உரியவன்; £ப1ஈ0 வாள் ௦7 1௨ 96080௮. 

த.வ. ஒரையன். 

[5/7 /அஏாசசம்றசாத. இலக்கினாதிபதி] 
இலக்குமணன் //0பகரகற பெ.(ஈ.) 

இராமனின் தம்பி (காஞ்சிப்பு, வீரராக.8); 1௦ 
௦௦ ௮0 1அர்ரீபு ௯௦ுறவி ௦0 ௩௪௪ 
போற 116 ஐரி6. 

[5/7 (அகாச 5 ௬. இலக்குமணன். 
இலக்குமன் பாச பெ.(ஈ.) 

இலக்குமணன் பார்க்க (திவ். பெரியதி.2, 3, 7); 
566 /ப77௮12, 

[5/8 (அ௱சாச 2 த. கலைக்கு பணன் 2 த, 
இலைக்குமன்..] 

இலக்குமி ய பெ.(ஈ.) 1. அரியின் 
மனைவி; 1176 ௦௦1501 ௦4 4//2ஈப. 2.திருமகள்; 
116 0000685 ௦7 ௦௦50௭3. செல்வம்; ௫௦0௦0 
1௦16. 4. மஞ்சள் (விநாயகபு. 3:57); 
(பாற. 

[57 அர த. இலக்குமி] 



இலகடம் 

இலகிரி' ரை 

இலக்குவன் 

இலக்குவன் /24ப20,பெ.(॥.) இலக்குமணன் 
பார்க்க (கம்பரா.மாரீ ௪.57); 566 /%ப72௮_, 

[5/0 ௮77௮௭௪ 2 த. இலக்குவன்.] 

இலக்கை // பெ.(ஈ.) பாதுகாவல்; 
0௦16௦01108. “இலக் யற்றதவ் 

2ில/ங்றகக்கு மிராவளன் அனக்கும்” 

(கம்பரா. கு.ம்புகர. 3.32), 

ரர். (௮4௪ 2 த. இலக்கை. ] 

/4௪0௪/77, பெ.(॥.) அம்பாரி; 

10௦80௨. “மாறனை மமல்...... 
போச்ிலகடங்குசர் ” (கவிங்பபுதும்..275). 

[ரர ௮7௮0௪ 2 த. இலகடம்] 

பெ.(ஈ.) 1. அபினி; ௦/பரா. 

2. கஞ்சா; 0பா/௨0, ண்/௦் 15 16 ா௦0ப௦6 ௦74 

௦ொஸ்!5 59145. 3. சாதிக்காய்; ஈபமரா€0. 

4. சாதிப்பத்திரி; 8௦௨ 00/80 1௪ 

பர்றா€0 6காரவ!. 4. மயக்கத்தை உண்டு 

பண்ணும் பொருள்; 14௦0௦௮1110 50054210௦௦ 

ு॥ 9ஊளவ! (சா.அக.). 

இலகிரி” ௭ பெ.(॥.) அறிவு நூலில் 

கூறியுள்ள மெய் மறந்த ஒரு நிலைமை; 
இலகிரியில் சொக்குதல்; (1 ற4௦50077) ௮ 

ஈ௦01110௮1 ௦7 ஜரர51081! 0005010௦ப8ால5 ॥ 

வா ராவா ராஜு வ!| ௮ட௦பர் ற 

(சா.அக.). 

இலகிமா அக பெ.(.) எட்டுப் பேறுகளில் 

(அட்டமா சித்திகள்) ஒன்று. அதாவது 

பஞ்சினொய்தாதல்; இலேசாதல் (திருவிளை. 

அட்டமா.24); ௦06 ௦7 1 ஒ9ர்( 8பறாலபாக! 

௦௦/5 றா20146௨௦ ரூ 000௮7, 1.6 1146 311 

௦1 56௦௦0 85 58011 85 0௦110 

௦௫௦௦0 ஒர்ஸ் (19ம் ௧5 பேச். (ர ௮5௦ 

11௦01ப095 19௪ வர் ௦7 1௦240 ௦ஈ (௨ 5பாரீக0௨ 
௦ க், ரா ௦ 2௦5௭௪. 

[5/7 (சழர்ர்ரன 2 த. இலகிமா. 

இலகோட்டா க பெ.(॥.) மரவகை; 

1௦0ப௮ர். 

இலச்சை 

[மோர் /பாரரி௪ா2 த. இலகோட்டா,] 

இலங்கணி /௪/7௮3/ பெ.(.) அங்கார தாரை 

(இராமநா.சுந்தர.2); ௨ ர6ராஈவ/6 ௨௱௦௱ ௭௦ 
25 16 6௦0௭ ௦7 116 ஊாங்கா௦6 0216 ௦7 

6 ந ௦4 அர்த வா டட /7௮7ப77277. 

[5ம் அர்்ச 2 த. இலங்கணி] 

இலங்கனம்" 72௮/7, பெ.(ஈ.) 1. தடை; 

510001॥0, 0000810109, றா 0. 

"இத்தாமத்தை இலங்களை் பண்ணுவான்” 

(5.!.../1/ 20). 2. நோன்பு; 12510. 

[5/௩ எர்௮௪ 5 த. இலங்களனம்/ 

இலங்கனம்* /௪/427௮/77, பெ.([.) கடக்கை 
(நாநார்த்த.); 112150185510. 

[5/0 சார/௮௪ 2 ௧. இலங்களாம்] 

இலங்காபுரம் /2௪/2-2ப௭, பெ.(॥.) 
இராவணனின் தலைநகரம் (திவ்.இயற்.3, 57); 

௦2014௮! ஜு ௦ 6 ட்கர்்ச௦ர 52027௮. 

[5/7 அர்சறபானார 2 த. இலங்காபுரமம்/ 

இலங்காபுரி/௪/194-2ய7 பெ.(ஈ.) இலங்காபுரம் 

பார்க்க; 566 /2/9220//2/77. 

[59/௩ சர்சரறப7 2 த. இலங்காபுரி] 

இலங்கிகன் 4௪௪, பெ.(ா.) துறவி 

(அக.நி.); 8521௦. 

[5/5 .072/ * த. இலிங்கிகன்.] 

இலங்கோடு ௪/2, பெ.(॥.) நீர்ச்சீலை 

(கோவணம்); 51106 ௦7 01௦17 714160 1௦ 146 

1௦115. இலங்கோரு கெளப்ன மே” 

(அலங்காரச் சந்து: 75). 

///74் (௮1௪2௪ 2 த. இலங்கோடு)]] 

இலச்சி-த்தல் 4௪2௦4, 11 செ.குன்றாவி.(5:1.) 

நாணுதல்; 1௦ 0௨ 0௦ரீப/, 000 கரு. 

[5/7 ஏர௪2 த. இலச்சி-.] 

இலச்சை ௪௦௦௮ பெ.(ஈ.) 1. கூச்சம்; 

ட25ரீயா655, 60௨55, காடா 855 (பிங்.). 

2. நாணம்; 8. 

[5 சர்ச 5 த. இலச்சை.] 



இலச்சைக்கேடு னு இலட்சுமிரேட்டம் 

இலச்சைக்கேடு /௪2௦௮:/6/௪20) பெ.(ஈ.) | இலட்சுமணபுத்திரா சபாகயான 

வெட்கக் கேடு; 81816/6581658 . 

த.வ. நாணக்கேடு. 

[இலச்சை-கேடு.] 

[9/4 (அரச * 5 த. இலச்சை.] 

இலட்சணகாவியம் //2/0௮72-6200/௮_, 

பெ.(ஈ.) அகத்தியர் இயற்றிய ஐந்து பாடங்கள் 

பற்றிய ஐந்து தொகுப்புகள்; ௦6 ௦7 1௦ ர 

பற ௦060 நே ,&0 860௨ ௦ ரிய 

சொர 5பட்16015 (சா.அக.). 

இலட்சணம் /௪/2௪7௮77, பெ.(7.) 1. அழகு; 

பப. 2. இயல்பு; ஈ87ரபாட பபவ](1ு. 

3. அடையாளம்; ஆரா, 80. 

[த. இலக்கணம்? 5$%6(.லகூண3த. 

இலட்சணாம்.] 

சிறந்த நடைக்கு எடுத்துக்காட்டாக கற்றோர் 

பின்பற்றும் இலக்கு. 

இலட்சணமாயி /௪/௦௮7௭௭௯ பெ.(ஈ.) 
வெண்காரவுள்ளி; ௩/6 ௦॥௦ஈ - ,4//பரு 0609 

(சா.அக.). 

இலட்சம் ௪/2, பெ.(1.) நூறாயிரம்; |௮/. 
1,00,000. 

[த.இலக்கம்:5/1,ல௯த. இலட்சம், / 

இலட்சாதிகாரி /௪/24027 பெ.(॥.) பெருஞ் 
செல்வன்; 69117௩ ஈல, 100 64 21௮4. 

[5/1 அைகாசர்்கா2 த..இலட்சாதிகாரி.] 
இலட்சாதிபதி /சம்ச/சர் பெ.(ஈ.) 

இலட்சாதிகாரி பார்க்க: 86௦ //௪1220/4/7 

[5 /257௪0௪ர 5 த. இலட்சாதிபதி ] 

இலட்சியம் //2/0ட்/௮/7), பெ.(ஈ.) 1. குறி; வ. 
(81961. 2. மதிப்பு; 651660. ாஓ$0௦0. 

[க.இலக்கியம்: 6 லஷய?த. இலட்சியம்] 
இலட்சுணா /௪/2பரச பெ.(ஈ.) பெரு 

வழுதலை; 1௦19 6ரர/வ! (சா.அக.). 

பெ.(.) நறுந்தாளி; 9 ராகலார் இலார் ௦7 1௦ 

000௩௦//ப/ப6 (சா.அக.). 

இலட்சுமண மூலம் //௪/2ப/1/77272/77,//2/77, 

பெ.(॥.) இலட்சுமணபுத்திரர் பார்க்க; 566 

/212ப/772/720ப/111/27 (சா..அக.). 

இலட்சுமணம் //2/2ப//772/72/77, பெ.(ஈ.) தாளி; 

சாவா டார் 660 (சா.அக.). 

இலட்சுமி! ௪/2 பெ.(ஈ.) திருமகள்; 

[௮6/77/ 0000685 04 0௦51௩, 

[5/5 /௮68.7/ 2 த. இலட்சுமி] 

இலட்சுமி சசர்பரர் பெ.(ஈ.) 1. அரிதாரம்; 

டார். 2. வன்னி; 8ப௱உ 166. 

3. பொடுதலை; 29 ௦814-20 1௦0170. 

4. பன்னீர்; 1056 ௪2. 5. தாளி; க&௱ஊ௦கா 

௦10 6௨0 (சா.அக.). 

இலட்சுமிசிரேட்டர் /௪/2ப/ர22- பெ.(.) 

வெளித்தாமரை; 80 (௦1ப5, 16 ₹0015 ௦7 

சர்ச் ரில் ட ல் (சா.அக.). 

த.வ. ஆகாசத்தாமரை,. 

இலட்சுமிசுவர்ணம் சம்பா, னா, 

பெ.(॥.) பொன் வண்ணச் சாலி; 8 0௦10 

0010ப60 லர் பார்ொர்[60 (சா.அக.3. 

இலட்சுமிசேர்க்கை /௪/2பர2க/ பெ.(£.) 
வன்னி; 8௨ 1166 (சா.அக.). 

இலட்சுமிசைபத்திரசனனி ,/௪/2பர/சச 
2௮14202021] பெ.(ஈ.) தாளி; &௱வா/௦2 

௦0 ௨60. 

இலட்சுமிநாசனி ///2ப/770725௪00 பெ.(ஈ.) 

1. தான்றிக்காய்; 065115 8௦06. 2. தாளி; 
சிராவர்கா 610 ௨௨0 (சா.அக.3. 

இலட்சுமிரேட்டம் ரபர் 47, பெ.(ஈ.) 
ஒரிதழ்த் தாமரை; 8 [141/௨ லு எர ௦ 
06151006 ரி௦வ௦ (சா.அக.). 



இலட்சுமிவண்டு 

இலட்சுமிவண்டு /௪/2பரக்காரு, பெ.(ஈ.) 

கரப்பான்பூச்சி; 000080, 15 8 ஈவு 

௦1 ா௦50எா1டு. 

[இலட்சூடி * வான்டு)] 

[5/1 (அப்த. இலட்சுமி] 

இலட்சுமிவிலா சம் /௪/2ப77க/22௮7,  பெ.(॥.) 

1. பாக்கு; 81௨௦8-1பர. 2. வெள்ளரிசி அல்லது 

பச்சரிசி; “21 106 (சா.அக.). 

இலட்சோபலட்சம்./௪/2222//77, பெ.(.) 

பெருந்தொகை; |௮/5 பற௦ |வள்்5, 9951 

பறட. 

[8//2௦௪74ப0௮-/45௮:௧. இலட்சோடலட்சும்] 

இலட்டு சச பெ.(॥.) உருண்டை வடிவான 

இனிப்பு வகை; 54/661 ரா9௦௯% 0815 ஈ॥ ற்று 

பூ. 

த.வ. இன்னுருண்டை. 

[5/௩ ௪ * த. இலட்டு] 

இலட்டுகம் ௪/௪, பெ.(.) இலட்டு 

பார்க்க; 56௦ /௪//0/, 

[9/7 ௪௦0/௪ 2 த. இலட்நுகம்// 

இலட்டுவம் /௪//ப௮77, பெ.(ா.) இலட்டு 

பார்க்க (திவ்.பெரியாழ்.2, 9, 9); 566 /௪/704. 

[8/0 சர்ச 2 த. இலட்டுவம்./ 

இலண்டன்பருத்தி 

இலட்டை! /௪௮ பெ.(ஈ.) அப்பம் (அக.நி.); 
௦ பா0 0816 ௦7 [106 ரி௦பா ௮0 5ப0ச. 

[547. 222/2 த. இலட்டை,] 

இலட்டை” சசரக பெ.(ஈ.) 1. அடை, தோசை; 

09/6. 2. பொரிமா உருண்டை; 9 0௮1 ஈ௨0௦ 

௦7 1760 106 ரி௦பா 8௮0 5ப92 (சா.அக.). 

இலடகம் /௪௦௪௮/7, பெ.(॥.) புளிய மரம்; 

(ளா 16௦ (சா.அ௮௧.). 

இலடதாவிகம் 7௪2௪242777, பெ.(.) எருமை 

முன்னை; 11681 168460 பப5/ரு 16 மாகா 

(621 (சா.அக.). 

இலடம் /2227, பெ.(1.) புளியமரம்; [எரா௮ர்0 

1186 (சா.அக.). 

இலடவி சரசர பெ.(ஈ.) நான்கு வகைப்பட்ட 

நறுமணமுள்ள கட்டைகளுள் கள்ளி 

மரத்தினுள் இருக்கும் கட்டை; ௨ ௨௭௦௮ம் 

9/0௦0 பர்/௦் ௦௦9151 ௦7 1௦ பா பவார், வற்ா6, 

60, ௩6100 8௭0 6180%. /(5 70060 115106 

(6 (வ! 26 (சா.அக.). 

இலண்டம் /272௪/77, பெ.(॥.) யானை, குதிரை 

முதலியவைகளின் சாணம்; போற 85 ௦7 

ஒி60வா15, 101565 610. (சா.அக.). 

இலண்டணாமணக்கு /2ர2௮120௮/60, 

பெ.(ஈ.) சீமை ஆமணக்கு; 1௦1௨00 08510 

01௮11 (சா.அக.) . 

ப்லெண்டன். 4 ஆ.மணக்கு./ 

/£. ௦௦0 2 த. இலண்டன்.] 

இலண்டன்பருத்தி /2722002114/) பெ.(ஈ.) 

அமெரிக்கா நாட்டுப் பருத்தி; &௱ஊரகோ 

௦௦1100 11626 ௦ பிகார் (சா.அக.). 

தவ. இலாடன் பருத்தி. 

[லெண்டன் 4 பருத்தி] 

[8. ௦௦ 2 த. இலண்டன்.] 



இலணை 

இலணை /௪ா௮ பெ.(ஈ.) அரசு; 06ஐ0ப 186 

(சா.அக.). 

இலதிகை சர்ச பெ.(ஈ.) சிறுபடர் கொடி; 9 
8௱௮॥ 5ா௨௨௱ோ0 9௮1 (சா.அக.). 

இலதுமுகி /௪//770/0/ பெ.(.) கல்லுப் பயிற்றங் 
கொடி; 8 (00 ௦4 ௦௦பார்று 6௨8 (சா.அக3. 

இலபனம் 4௪2௪௮7, பெ.(ஈ.) வாய் (&௱௭.); 

ஈ௦பம்் (சா.அக.). 

[5/64. (2௦௮௪ 5 த. இலபனம், ]] 

இலபனரம் /2627௮:2௭, பெ.(.) வாய்ப்புண்; 
6 1௭1௦ ௦4 க௱௮| 5ப0னா!(01௮] ப1௦௦5 
ஈ ௨ ௱ப௦௦ப8 ராளாமாகா6 ௦7 (06 ௦ம் 
(சா.அக.). 

இலபி-த்தல் சம் 

1. நேர்தல், 

11 செ.குன்றாவி.(4.1.) 
நிகழ்தல்; 80810. 

2. வாய்வேக்காடு; ஈரி௮௱ு௱௮!(/0 ௦1 1௦ 
௦04, எள் 06 (சா.அக.). 

இலபேதகி /20 2/9] பெ.(ஈ.) கழுநீர்ப்பூ; நள 
ப்ட் (சா.அக.) 

இலம்பம் /௯775௮, பெ.(ஈ.) 1. உயர்வு; வபர். 
2. மிகு அகலம்; 6?(02056. கா. 

[5/6 சாம 2 த. இலைம்பாம்.] 

இலமலா் /217722 பெ.(ஈ.) இலவ மலர்: ரிக 
௦7 81% ௦௦14௦1 166 (சா.௮க.). 

466 

இலயசத்தி /9/௪59௪11 

இலயம் 

(சீ 

பெ.(1.) சிவனியக் 

கொண்முடிபில் உருவமில்லாத சிவனின் சத்தி 

(சி.சி.2, 75, மறைஞா); ( 5௮) 5௮47௦7 ॥/ஸ/ச 

27௪] 

[5/0 (௮2-5௪ 2 த, இலையசத்தி/ 

இலயதத்துவம் /௬௪/௪1ப0௮, பெ.(ஈ.) 
ஊழிக்காலத்தில் தன் செயல்களெல்லாம் 

ஒடுங்கிக் காரண மாத்திரையாய் நிற்கும் 

இறைவனிலை (சி.சி.6, 6, ஞானப்.): (82௮) 
51816 ௦4 16 8பறாஊண6 வா பொட 16 

/772:2-0௮/1/:2/2/77. 

[5/ம் (௮௪-௩௪ 2 க. இலயதத்து வம்] 

இலயம் /௪)௮7, பெ.((.) 1. அழிவு; 016501ப4௦. 

2.  இரண்டறக்கலத்தல்: 
20801011௦7. 3. 

ராஊா0, 

ஞானத்தை மட்டும் 
திருமேனியாக உடைய கடவுள் நிலை: 81219 ௦4 
900 ஈ யர்/௦ 0416006 ௨1௦06 15 
௱ர65(, 006 ௦7 10௨௨ வெள! ( இங்லு. 
4. ஒழிவு (சீவக.1256): 6119௦66௱௦1. 
5: தாளவறுதி; 698010685 ௦4 1116-7 685பர6. 

'ஆக்கிய விலயம் நீங்கிற்று" (சீவக.7258), 
6. சருதிலயம்; பாமா ௦74 5000, 0௮௦௦ ௮0 
1 உபா! றப. "பண்ணிய விலயம் 
புற்றிப் பாடிய (சீவ௬,.7:27) 7. கூத்து; 9 ௦௦ 
சஇலையங்களாடக் கண்டேன்" (தேவா; 1224, 5), 

[5/௩ ௪5 க. இலயம்] 



இலயமாதல் 

இலயமாதல் /2)/77௮/௮) பெ.(1.) 1. ஒன்றுபடல்; 

1௦ 06 பா!(60், 2050160, ௮1 பறாரனாக 10 

நேரா. 2. அழிதல்; 1௦ ஙவா/5ர், 10 1806 லஷ. 

"சாந்த மிலயரா வாடுகின்றாள் ” (சீவக. 
72255), 

இலயமுத்தி /௬௪௪-7ப/04 பெ.(॥.) பரம் 

பொருளொடு இரண்டறக் கலக்கையாகிய 

(முத்தி) வீடுபேறு (யாழ்.அக.); 581/81௦ 

ா௦ய0 ௮5௦14௦ ஈர் 500 680. 

[இலையம் - முத்தி] 
[5/0 ௭2 த. இலயம்] 

கூ. முத்தி: 5/4. ராப் 

இலயன் 4/௪, பெ.(1.) உருவமற்ற சிவன்; 

(2 *௦ா௱!655 95060 ௦07 5௪ ர மர்ர்ள் 6 

[5 பாரி கர் [6 வாவு ௦4 0௦11௨00௦. 

[5/ு ௪ 2 த. இலயன்.] 

இலயி-த்தல் ஸு, 11 செ.கு.வி.(3.!.) 

1. ஒடுங்கல்; 1௦ 0155014/6; 1௦ 0௦ 1௨0ப௦60 1௦ 

ராவி! 51416, 85 16 ௨ானா!5, 610., ௭1 [6 

015501ப௦ஈ ௦4 (௨ ௩௦10. இலயித்த தன்னி 

விலயித்ததாம்” சி போ.ந 2 94. 

2. இரண்டறக் கலத்தல்; 1௦ 0௨ 80501660 85 

௮ 50ப1॥ஈ 1௨ பஞ், 3. ஐக்கியமாதல்; 1௦ பா!16. 

4. அழிதல்; 1௦ ௦௦ 1௦ 0951100100, 016, 

158. 

[5/7 2 த. இலயி-./ 

இலயை ஷு பெ.(ஈ.) தாள உறுப்புகளில் 

ஒன்று (பரத. தாள.51); ஏவா! ௦74 /௱ஒ- 

35 பா வரர் ஒ060171/65 16௨ 0௮06 ௭7 

வரன் ௨ ௦௦10௦514௦௭ 15 1௦ 06 றார் 60, 

௦7 11௨௦ 1406, ௦6 ௦712 /22-2-272472/77 

[6/4 ம 2 த. இலமயைப/ 

இலலாடம் /௪௪௪௭௭, பெ.(1.) நெற்றி (பிங்.); 

1௦690. 

/ ௮/ம் ௪௪ 2: த. இலலாடம்] 

இலலாடலிபி 4/5/௪-/2/ பெ.(.) 

தலையெழுத்து; 125 ௦ஈ 1௨ 5(6ப॥ 0௮1060 

இலவணவித்தை 

25 /20772% ஙா ா0/0௮1446 ௦04 ௦65 

0851 ஈது; 7476. 

[55% /௮22-/0/ 2 த. இலலாடலிி/ 

இலலாலம் /௮227, பெ.(ஈ.) 1. குதிரை; 

1௦186. 2. வரி; 1௨ ௨5 ௦ 6௨ றவு 

1௦12176220 610. 

இலலிதபஞ்சமி /௮//2-02/2/௮/77/ பெ.(.) 

பண்வகை (பரத. ராக.103); (1.4ப5.) ௮ 50601௦ 

ஈவ௦ஞ்-ட/0௦. 

[5/5 ௪112-0௮07 ௮2. இலஸிதபஞ்சுசி] 

இலவிதை /௪௭17௮ .பெ.(ஈ.) மான் மதம் 

(கத்தூரி); ராப. 

இலவகம் 4௪௦௮௮7, பெ.(.) தசையரும்புகள்; 

53! ௦பா0 1௦80 றா35565 1 ௮ ௦ பாம். 

இலவணம் /௪௦௪/௮/7), பெ.(ஈ.) 1. உப்பு; 

௦௦௱௱௦ா 8811. 2. உவர்ப்பு; 5811116585 

(சா.அக.). 

[5/5 (சரச 2: த. இலவணம்/ 

இலவணவாயு /2௦௪2-026) பெ.(1.) உப்பு 

வாயு: ஈார£௦0. 

[5ம் ச2ாச- பப 2 த. இலவணவாயுப் 

இலவணவாழை ௪௦22-21 பெ.(ஈ.) ஒரு 

வாழை: 8 0 ௦4 இலார்வ£. 

[லெ வணூம் * வரழை.] 

[5/4 ௭னச 2 த. இலவம்] 

இலவணவாழைக்குழிநீர் //202/72-/2/௮ட- 

ஈமம்... பெ.(ா.) வாழை மரத்தின் அடியில் 

நிற்கும் தண்ணீர்; புல 1௦பா௦் 0600511620 1 

உ 6௦14௦ ௦7 16 இிவ்ார்வா 1166. 

[இலவணம் * வரழை 4 குழிநீர்:]] 

[57ம் /சனாச 5 த. இலவணாம்.] 

இலவண வித்தை சுகா பெ...) 

1. உப்பை நெருப்பிற்கு ஓடாதபடிக் கட்டும் 

கலை: 1௨ 1 ௦7 ௦௦5010 ௦௱்ு௱ 

5௮14 ௦ வாரு 59/1 5௦ 861௦0 ஓ 1110. 

2. ஒரு வகை கண்கட்டுக் கலை; (பொய் ௦7 

[ப9/-. 



இலவண வேதை ச் இலாங்கலி? 

இலவணவேதை /௪௪௮72-6௪24 பெ.(ஈ.) | இலாகிரிவத்து சசுள்ந்கர/ப, பெ.(ஈ.) 
உப்பைக் கட்டி அதினின்று பொன்னாக்கம் மயக்கத்தை உண்டு பண்ணும் பொருள்; 
செய்தல்; 1218 ஈ௦சி5 1௦ 9௦10 மர் ரவி ரப ௦ ௦ 8ப051ா௦௨5 
116 8/0 ௦7 005011047௨ 8௮10. (சா.அக.) 

இலளிதம் ,/௪/2277, பெ.(ஈ.) 1. விருப்பம், ஆசை [தெ./அ/4- த.இலாகிறி.] 
(நாநார்த்த.); (௦0010 ரகர. 2. பொருளின் | இலாகு ரீசசம பெ.(ஈ.) தாங்கல்; 5பறறமார், 
தெளிவு; 1ப௦ிய்/ ௦7 லமா5510ஈ. 1௦19. “மகா கா ரம் அபக 

57. /0 ம//7 ௪22677 //.10 /7 6477 3677' 

துத் அபக ப ணை பிரவ நண் கண்னை 7, இலளிதை' சர! பெ.(ஈ.) பார்வதி; /2கர௪ர: [514 (சரச 5 த.இலாகு.] 
/6வ] 3 06106, 18004 - ஈவார் ளா. தரன் 'இலளிதை  மாதினை  சயிர்த்தான்." இடட்குனம். ர்சயரை, பெ.(ஈ.) த்லை 
(காஞ்சிப்பு, திருவே). வுகளுள் ஒன்று (திருக்காளத். பு.30, 26); 

ா8௱6€ ௦4 ௨ 224௪ 860 10பா0௨0 605 /2ப2௪. 

[5/0 /௪/ப/௪ 5: ௧. இலாகுளம்.] 

இலாங்கலம் 23/௪. பெ.(ஈ.) 1. பூவகை; 
9 80 ௦07 100. 2. பனை: 02ொ1௱ு1௨. 

[5/0 /௮/௪ 5 த. இலளிதை..] 

இலளிதை” ௪/4 பெ.(.) ஒருவகை முத்தாரம் 
(நாநார்த்த.); 8 (400 ௦7 ற06௮1। ற60/1206. 

[5/6 ///௪ 2 த. இலளிதை..] 3. கலப்பை; 1௦பரர. 4. கொடுங்கை: ௦பா/60 
இலாக்கா /௧௪ பெ.(॥.) 1. மாவட்டம்: ல” 5: ஆண்குறி; 6 ரிக வா 07 ௮ 

சர்ச /பா601௦4௦. 2. அலுவலகத் துறை; 6 (சா.௮௧க.). 
வர்றார். [545். /அரர௮௪ 2 த. இலாங்கலம்] 

[4ரகம். /சரச - த. இலாக்கா. இலாங்கலி! ௪௩! பெ.(ஈ.) 1செங்காந்தள்; 
இலாக்கை! ரதன் 0 ௮ 8௨ ரி௦ங. 2. தென்னை: ௦0௦௦81). ழு * பெ.(ஈ.) 1. செம்பஞ்சு 3. தென்னை பனை முதலியன: றவஈடால ௭2௦ 

(நாநார்த்த.); 190 ௦01101. 2. அரக்கு; 99௮1-௮௦. ॥ 98ா85!. 4. கார்த்திகைப் பூ; கற்பக 
5060165 ௦4 140 19௧ 

[5/2 (சரக: த. இலாங்கலி] 
கோபத்தைப் போன்ற பூச்சி; 8 115௨௦1 | இலாங்கலி? ரத் 'பெ.(॥.) கலப்பை (பிங்): 
659௦ 180125 ரி. 2. ஈர்: 1606௦. 610090. 

[5/2 (௮௪ 5 த. இலாக்கை, / 

இலாக்கை” /கனு பெ.(ஈ.) 1. இந்திர 

இலாகவம் //2941/2/77, பெ.(ஈ.) திறமை: ட்ட தவன் ட ர ர்வ்ககைை 2081௫, 51, ௮௦1 'குலிசமன்னுங் 
கையிலாகவத்தினோடும் (திருவால. 7 747), 

[5ர். /சர௮0௪ 5 &. இலாகவம்,] 
இலாகா /62 பெ.(ஈ.) இலாக்கா பார்க்க: 866 

//2/002, 

[கர20. சரச இலாகா. ] 
இலாக்கிரி /2/007 பெ.(ஈ.) செம்மெழுகு; 60 

568110 ௩. 



இலாங்கலிகம் 

இலாங்கலிகம் 42744௪17௮7, பெ.(ஈ.) 
கலப்பைக் கிழங்கு; 01௦ ப0ர் ॥௦௦0. 

இலாங்கலித்தைலம் ர்ச், 
பெ.(1.) தேங்காய்ப் பாலில் மருந்துச் 

சரக்குகளைப் போட்டுக் காய்ச்சி இறக்கும் 

நெய்மம்; ௮ ரா60105160 ௦00 ல்௭௦160 100 

0௦௦௦3 0ப1 ஈட ராட்டி வர்க் ஊன் ரொப05. 

இலாங்கூலம் /அ447௮7, பெ.(॥.) ஆண்குறி 

(நாநார்த்த.); ஈஊாமாப௱ எரி. 

[5/0 சர்ப 5 த. இலாங்கூலம்/ 

இலாச்சம் /2224/77, பெ.(ஈ.) 1. தவச அளவை 

வகை; 9 ரொ றாஒ5பா6 (.). 2. ஒரு நில 

அளவை; 8080 ௦4/௮0 1ஈ (6 ௦0௦10 ௦7 

18 பார்க ௦711 1௦ ௦8 ௦4 மா௦௨04. 

[2௦௩/௪ 2 த. இலாச்சும்/ 

இலாசவோமம். /222-1-27727, பெ.(.) 

திருமணத்தின் போது பொரியால் 

செய்யப்படும் வேள்வி (சீவக.2464, உரை); 

5ஐ01414௮] ௮௦4 ௦74 *௦ர் வா0்60 0800. 

ரம 11௨ 880160 1௨ ர உ௱கா/௭0௨9 

(5111101920 

[$0. (௪௩21௪ * த. இலாசேரமாம், 7, 

இலாஞ்சனை! ரச்சு பெ.(ா.) 1 குறி; 519, 

ஷாட், றல. 2. முத்திரை; 56வ, 9௭ 

டார 1௨ ஈவா 0 ஆுாட்௦ ௦1 16 கொள. 

3. உருத்தோன்ற அச்சுக்கட்டின படம்; ௦பரி1 6 

௦7 ௮ ற/௦1பாஉ. "நீணிறத் திலாகுசனை 

யென வும் ” (வேதா. ர. 4.3). 

4. மதிப்பு; ௦எ0ர், ௦516௨. 

[5/௩ /சமனாச 2 த. இலாஞ்சனை. ர் 

இலாஞ்சனை” ௪2௮ பெ.(.) கூச்சம்; 

டஷரீயாால55. 

[5/0 சர்ச - ௧. இலாஞ்சனை. 

இலாஞ்சனம் /2௪7௪, பெ.(ஈ.) 

இலாஞ்சனை பார்க்க; 588 /2/41௮ 

இலாஞ்சி ச்சர் பெ.(ஈ.) ஏலம்; 2௮௭0௦௱௦௱ 

ற௮ார். 

[ப 4௪௪2 த. இலாஞுசி] 

இலாபம் 

இலாஞ்சினைப்பேறு/2/722-22:0, பெ.(1.) 
பழைய வரிவகை (5.1.1.॥, 115); வா வார் : 

(2. 

[5/5 /கரமனச0 பத. இலாஞ்சிளைப் 

பேறு: 
இலாட்சை /௪/2௮4 பெ.(.) செல்வாக்கு; [60 

180. "'இலாட்சைச் சத்தான தைலத்தின் ” 

(2௦௧: 50). 

[5ம் ௯௪ 2 த. இலாட்சை,] 

இலாடம்' /௪277, பெ.(.) சேலை (நாநார்த்த.); 

52166. 

[5ம் /௪/௪ 2 ஐ. இலாடம்/] 

இலாடம்” 72௭௭, பெ.(1.) குருகு (மூலம்) 

விண்மீனுக்கும் கதிரவனுக்கும் உள்ள 

தொலைவை யொட்டி வரையறுக்கும் நாள் 

(பஞ்.); (85170ஈ.) 16 ஷே ர வரர் 6 5பா'5 

0௦510௦ 15 1" ௨ 50601460 £ஒ24௦ 1௦ [ஓ 

௦௦51॥24௦ 77௮. 

[5/4 /4/௪ 2 த. இலாடம்// 

இலாடம்” /௪ர2௱, பெ.(ஈ.) குதிரைக் காலில் 

பொருத்தும் இரும்புக் காலணி; [10156 809. 

த.வ. குளம்பனரி. 

/பீ. (சன் : த. இலாடம்/] 

இலாபகரம் 72௪௪-6௪௮7, பெ.(1.) ஊதியம் 

தருவது; 1199ம் முர்/௦் 15 ா௦ரி1௮016. 

[5/4 /சம/௪7 ௬. இலாபகரம் / 

இலாபத்தானம் 4/2ம௪-/-/202/77, பெ.(.) 

பிறப்போரைக்கு (இலக்கினத்திற்கு)ப் 

பதினோராமிடம்; 196 1114 ௦056 1௦௱ [6 

௮509ொர், 85 101௦46 ௦4 றா௦50எரடு. 

[5/ம் (சம்சா 5 த. இலாபத்தானம்] 

இலாபநட்டம் /24--74//2/77, பெ.(ஈ.) 

ஆதாயமும், இழப்பும்; ௦1 ௮0 1055. 

த.வ. ஆகுபோகு. 

[5/ம் /௪ம/௪௯/௪ 5 த. இலாபநட்டம்] 

இலாபம் ரீதகா?,  பெ.(ஈ.) 1. ஆதாயம்; 94, 

௦11. 2. பயன்: ௮0௮1௮0௦, வார். 

3. தவச அளவையில் முதலெண்ணுக்கு 

வழங்கும் சொல்: ”101யாக1௦௨ ரி்ா51', கா 



இலாபாந்தராயய 

3ப50/010ப5 16 30/௪0 1௦ 76 ர5* பார் 

ஈுபாா0 ரவ. 

த.வ. ஆகு, ஆதாயம். 

[$/. /20/௪ 5 த. இலாபம்] 

இலாபாந்தராயம் /2ா௮4௮77,  பெ.(.) 
குறித்த பேற்றை இடைநின்று விலக்குங் 

கருமத் தடை (சீவக. 3081, உரை); (811௨) வா 

0௨ொெள் 1௦ 1௨ என்றக் ௦7 ௦65 

0016௦1, 090560 ட சாக. 

[5/0 /ச௦/7௪4௮7௮72:22த.. இலாபந்தராயம்,] 

இலிகிதம் 9/௪, பெ.(ஈ.) 1. எழுதப்பட்டது; 
வார்ர்சோ போரலார். 2. கடிதம்; 19112, 60151௦. 
3. அறுபத்து நான்கு கலையுள் ஒன்றான 
எழுதும் திறமை; ற௨ா௱ாவா810, 6 ௦74 
௮/ப௦௪11பாசப-ன 

த.வ. எழுத்து, மடல். 

[5/4 /4/௪ 5 த. இலிகிதம்.] 
க. இலைக்கு 2 5ம். /00/. 

இலிகிதன் /9/8, பெ.(ஈ.) 1. எழுத்தாளன்; 
ார்ள. 2. இந்து சமையம், (மதச்) சட்டங்களை 
உருவாக்கியவருள் ஒருவர்; 8 பாசா ௦ஈ ஈரரஈபபெ 
184. 

[5/. //0/௪ 2 த. இலிகிதன்.] 
இலிகுசம் /(ப5௪௱. பெ.(॥.) எலுமிச்சை 

(பிங்); 50பா ப்ரா. 

[546். /ய/௦௪ 2 த. இலிகுசம், .] 

இலிங்கக்கட்டி' //79௪-/-/௪11 பெ.(ஈ..) ஆண் 
குறியிலுண்டாகும் கட்டி; 8 |பாாற ௦4 எரி. 

[இலிங்கம் 4 கட்ட..] 

470 
இலிங்கக்கவறை 

[5ம் 142 த. இலிங்கம்] 

இலிங்கக்கட்டி” //172-/-4௪/0/ பெ.(1.) வீர 
சைவன்; //1472/2] ௦16 80௦ 16215 1௦பா0 

1/6 1௨0 8 //1972 800௦560 பபப [ர 8 54 
0956. 

[இலிங்கம் - கட்டி..] 

[5/ம் 1722 த. இலிங்கம்] 

இலிங்கக்கட்டு' ௪௪-௪0, பெ.(ஈ.) 
நெருப்பிற்கோடாதபடிக் கட்டுண்ட இலிங்கம்; 
81பார ௦7 ௦050102160 னர் எச்ர்ள் 15 

0560 10 வார ஈஞக!5 ॥ஈர௦ 0010. 

[இவிங்கம் 4 கட்டு] 

[57 //17ப/22 த. இலிங்கம்] 

இலிங்கக்கட்டு” //7௪-4/௪//0,  பெ.(ஈ.) 
வைப்பு மருந்து வகை (பைஷஜ. 127); 
மாவ ௦7 ஈனா பேரு மர்ம ஒபற௱பா. 

[இலிங்கம் 4 கட்டு] 

[540 (ர்ஏப/25 த. இலிங்கம்] 

இலிங்கக்கல் ///92-/-42] பெ.(ஈ.) வளைவுக் 
கட்டடத்தின் மையக்கல் (0.8.1ி.); ஐப2ா0- 
1௦6 ஈ வா 8௦. 

[இலிங்கம் - கல்.] 

[574. /ர9௪2 த... இலிங்கம்] 

இலிங்கக்கவறை 17௪-4௪௮ பெ.(ஈ.) 
சிவனிய (சைவ)க் கவறை வகுப்பினர்; ௮ 
048௦ ௦4 ௨ வேலால் 0951௨ பட ௮௨ 
பாஸு, 1௨ [சேகாக 16 டவ ஈா௦5யநு 
26 72025. 

[50.72 ௮727௧. இலிங்கக்கவறை.] 



இலிங்கக்கவசம் 

இலிங்கக்கவசம் ////72-/4-42௪2௪77, பெ.(1.) 

ஆண் குறியின் மேல் தோல்; 60006 ௦ 

105/4 ௦7 16 06/5 (சா.அக.). 

[இலிங்கம் 4 கவசம்,] 

[8/4 /19௪2 த. இலிங்கம்] 

இலிங்கக்கழலை //72-/-/2/2 பெ.(॥.) 

ஆண்குறியில் உண்டாகும் கழலைக் கட்டி; 8 

வார் ஸ்சா00 சர்ர் ஒன ௦ 6 றவர் லா 

15 (ப௦ (௦ (1௨ ௮00120/246௨0 ஷப, 1ஈ ௨ ௭0 

௮0 ரிகா 60 நன 0பவா நா2556பாக 

16 பாஜக (சா.அ௮க.). 

[இலிங்கம் - கழலை] 

[5/4 //1722 த. இலிய்கம்/ 

இலிங்கக்குழம்பு 4//122-/-40/2/7720) பெ.(.) 

ஒரு வகை மருந்துக் கூட்டு; 8 5௨ 501/0 

ா2ட2211௦ற ர ௦501104160 4 ஊ௱! 

ப560 1" ௱ஒ்ளா6 (சா.அக.). 

[இலிங்கம் 4 குழம்பு] 

[51ம் ரரச: த... இலிங்கம்] 

இலிங்கக்கோவை ர்ர்ர்ர2-4-42ம  பெ.(1.) 

கை விரல்களைப் போன்று தோற்றமுள்ள 

ஐவிரலி என்னும் படார் கொடியின் இலை; 

பாலறாா0 லார் வ்௦56 1227 15 58/0 1௦ 

256 116 110915. 

[இலிங்கம் - கோப] 

[58ம் //7722 த. இலிங்கம் / 

இலிங்ககாசம்' 4///49௪2-4222/7), 

விழிவெண்படலம்; 021௮120. 

[5/0 [ரச 5 த. இலிங்ககாசம்.] 

இலிங்ககாசம்”* ர்ர்ர்ரத- 422௮77,  பெ.(॥.) 

கண்ணில் வரும் ஒரு நோய் (நேத்திர 

வெண்படலம்); 02121901 04 16 8/6. 

பெ.(ஈ.) 

த.வ. கண்புரை. 

[5/4 //142-/22௮/77 2 த. இலிங்ககாசம்/ 

இலிங்ககீடரோகம் //72/75-/272/77, 

பெ.(ஈ.) புழுக்களை உண்டாக்கும் ஆண 

இலிங்கசுத்தி” 

குறியைப் பற்றிய நோய்; 3 0156856 ௦1 1௦ 

06/5 02/00 95. 

இலிங்ககோளம் //17242/2/77, பெ.(.) அண்ட 

வாதம்; ௮ ௦௦பா$0ர0௪0 0௦16௦11௦ஈ ௦7 ரிப40 

1" 1௨ 50௦148 - ஈநு0்௦௦16 ௦ 8001௮| 

9900 616. 

இலிங்கச்சோர்வு //12-௦-2௦0) பெ.(ஈ.) 

அகவை முதிர்ச்சியாலும், நோய், வலுவின்மை, 

நரம்புக் கோளாறு முதலிய காரணங்களை 

முன்னிட்டும், ஆண்குறி தளர்ச்சி அடைதல்; 

வலா ௦4 ஊட 0௦ஙன [ர 1௨ 06/5 பே 1௦ 

010 806, 56(ப௮| 2ப5௦, ௨௦0501 

161/0 ப5 015000 610. 

[இலிங்கம் * சோர்வு] 

[5ம் ரச: ஐ. இலிங்கம்.] 

இலிங்கசத்துரச ம் ///47.2021/0/-/2.22/77, 

பெ.(1.) பல கல்லு மருந்து; ௮ 140 ௦7 உள்ப 

ஜா 70 11௨ 6558058 ௦ர 5914/61௮! 

510195. 

[51 ரர௪-௦௮/10/-1282:த. இனிங்கசத்து 

ரசம். / 

இலிங்கசரீரம் ய்ரசகானா,  பெ.(॥.) 

வீடுபேறு அடையும் வரை ஆதனோடு கூட 

இருக்கும் ஒரு வகை (வித) மெல்லிய உடல்; ௮ 

வபடி|12 எ *1ாப௦ப5 ௦௦07 ஐவன் கொடு ௨80 

௨௱௦88110 1௨ 00055 ௦ (௨ 551016 0௦. 

[5/4 //12௪-2௮722 த... இவிங்கசா£ரம் ர] 

இலிங்கசுத்தி' ///7725ப/47 பெ.(ஈ.) தமிழ் 

மருத்துவத்தில் கூறிய ஐந்து முறையில், 
செந்நிற கனிமத் தூளைத் தூய்மை செய்யும் 

முறை; (1 ஈ௨01௦46) வாரி சர்ர்ர் ரஸ 

௦௨ ஐபா!*/60 80001080 1௦ (6 ரிபு 

0ா௦௦65965 07 றபாரரி௦௭14௦ ௦௦ர்வாட2160 

௨ 1அஊ௱ரி ற௪0்06. 

[5. //12-5ப/42- த. இலிங்ககுதீதி! 7] 

இலிங்கசுத்தி? 4172-2010 பெ.(ஈ.) 

ஐந்தாற்றலுள் (பஞ்ச சுத்தியுள்) ஒன்று; 
[௮1/29 176 ॥௱௱ாா௦6 ௦7 000 ஈ 1௦ 



இலிங்கசூலை 

॥௦-5ர்ார் பாங்கா56, 85 வி! 86 ர 16 

5ம், 06 ௦4 ,72/722-20//2/ 

[5/4 ர்ர்ரச72பாி 2 த. இலிங்கசுத்தி] 

இலிங்கசூலை /7௮-௪4/௮/ பெ.(ர.) ஆண் 
குறியில் வரும் ஒரு வகை நோய்; 8 [80 ௦7 3 

வ! 056886 ௦4 ஈன (சா.௮க.). 

[5/ம. /1ரச50/௮/ 2 த. இலிங்களூலை,] 

இலிங்கத்துருத்திரம் /நச-/ பாய்வா, 
பெ.(ஈ.) மண்டையோட்டு (அண்ட)ச் சுண்ணம்: 
௨ ௦வ0€0 ஈ601௦10௨ நாடாக ௦பர் ௦74 
பற யர் (சா.அ௮க.). 

[5/4 //19௪-பாயா த. இலிங்கத் துருத்திராம்/ 

இலிங்கத்தேகம் ///19௪-/-/௪7௮7, பெ.(1.) 
1. நுண்ம உடம்பு; 1௨ 54௫ 0௦0. 
2. தத்துவங்களடங்கிய உடம்பு; 11 ஐறரர(ப௮! 
௦0 0081581100 07 1௨ ஈ6வ| மா 65581௮] 
9மபா6 ௦ (81005. 3. உயர்நிலை இடையும் 
பருப்பொருளாகிய உடம்பு; ௨ ஈர 
64/௨ி00௱8ர் ௦7 1௨ ௮1௨11௮] ௦௦ 
(சா.அக.). 

[5/1 192-25௪ த. இிவிங்கத்தேகம்.] 

இலிங்கதாரி ///49௪-2277 பெ.(ஈ.) இலிங்கக் 
கட்டி பார்க்க; 896 ///22-/-/௪]ர] 

[5/4 /172-௮1)௮ 2 த. இிலிங்கதாரி] 

இலிங்கநாசனி //௪- சற பெ.(ஈ.) 
கண்ணிலுண்டாகுங் காசநோயை விரைவில் 
குணப்படுத்தாவிடில், காற்றழுத்தமான து 
கண்களின் நான்காம் புரையை அடைந்து, 
பார்வை மண்டலமாகிய, பாவை திரை 
போட்டதுபோல் மறையப்படுவது அல்லாமற் 
பார்வையைக் கெடுத்துக் குருட்டுண்டாக்கும்: 
௨10 ௦7 08487௮07 ௦14 106 9/6 0618814110), 
16 96 51997 ௨௦ (5 ப6 91/9 ௦1௨ 
௦660 6/0. 14 5 (6 (5 166 : 921 91191/ 
௦4 (6 வ/்௦/6 185. 14 11௨ 101 116887160 
ஊரு எ 16 ௦8௪ 11 [ா௦0165565 80 
085565 ர் 8வது 519085 ௦840 1௦ 1 
068௭00 ௦0௬0146 ௦7 ஷுட் ௭0 ரிற வடு 
0651703/5 (௨ [ஏர5 (சா.அக.). 
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[5/0 ரச த. இலிங்கநாசினி] 

இலிங்கபந்தனி /4/172௦௮/21  பெ.(ஈ.) 
1.ஆத்தி மல்லிகை; இளமையை உண்டாக்கும் 
ஒரு மருந்து மூலிகை; 8 ஈம் ப560 (ஈ 
6)பங 21௦. 1116 15 8810 10 ௦௦50110216 

46௱ர1௦ஈ. 2. இலிங்கத்தைக் கட்டக்கூடிய 

சரக்கு; ௨ ரோப௦ 083016 ௦4 ௦௦80110240 

ளா! (சா.அக.). 

[5/ம். //17௪-0௮//20 த. இனிங்கபுந்தணிர] 

இலிங்கபந்தி ரர௪2௮721 பெ.(ஈ.) பேய்த் ப 
தும்மட்டி; (னா ௨0016. 

[5/4 /ரசம௮75 த, இலிங்கபந்தி] 

இலிங்கபற்பம் ///472-2௮௦௮/77, பெ.(1.) நீற்று 
மருந்துவகை; ௦௮/04760 ௦02 ௦7 ரக, 

[5/-.7/7ப/24,0:250- 5 த. இலிங்கபற்பம்] 

இலிங்கபாடாணம் ////192-222274/77,பெ. (॥.) 

முப்பத்திரண்டு நஞ்சுகளில் ஒன்று; ௦76 ௦4 (79 
32 1005 ௦7 8756/05 1ஈ 116 ஈ௮11௪ 51216. 

[ 56. //ரப/2-02௪2ா1௭ த. இவிங்க 
பாடாணம்,] 

இலிங்கபிராணி //9ர௮௦7-28/ பெ.(ஈ.) பரு 
உடலின் ஆவி; 196 50ப! ௦71௨ 8517௮ 6௦ஸ்/ 
(சா.அக.). 

[5/7 //17--மர்கிற” ௬. இலிங்க ரணி] 

இலிங்கபுடோல் //920ப2௦/]  பெ.(ஈ.) 
ஐவிரலிக் கொவ்வை: 07௨௨-௮ பா. 

[5/1 2-௦ ப255 த. இவிங்கபுடோல். ] 
இலிங்கபுராணம் ////172-0ய727௮7,  பெ.(1.) 

1. ஒரு தமிழ் நூல்: 3 £€ 0 ௦74 6 9௦௦௦ 
॥ ரரி நூ 6 //5-8242/2-0.27721 
2. பதினெண் தொன்மங்களுள் ஒன்று; 8 ரளி 
ய், 006 ௦74 ,2௪1/727-02.ப1.274/7, 

[5/1 //4௪-றபசாச 5 த. இவிங்கடராணம். ] 
இலிங்கபெந் தகத்தி //7402707௪14 பெ. 

(ா.) செவ்வாமணக்கு: ௮ வொ ௦1 [௨0 
௦௨510 இலார் (சா.அக.). 



இலிங்கப்புகை ///492-,0-0 09௮ 

இலிங்கப்பருப்பு 

இலிங்கப்பருப்பு ///472-,2-,0271/0220, பெ.(ஈ.) 

புங்கன் கொட்டைப் பருப்பு; (6 (சாவ! 01 (6 

59௨0 ௦74 16 பில். 

[இலிங்கம் 4 பருப்பு] 

[5/0 /(1922 த. இலிங்கம்] 

பெ.(ஈ.) 

எருக்கன் வேர்ப் பட்டை-8, விராகனிடை, 

எருக்கன் கரி, 4. வி.சாதி லிங்கம், 

4. வி.மிளகு, 1. இவற்றைத் தனித் தனியே 

பொடித்துப் பிறகு ஒன்றுபடக் கலந்து 

கல்வத்திலிட்டுப், பரட்டை இலையின் சாற்றை 

விட்டரைத்து, மயினமாயின பின் எடுத்து, 

பன்னிரண்டு அடைகளாகத் தட்டி 

வெயிலிலுலர்த்தி அவற்றிலொன்றெடுத்து 

நெருப்பிலிட்டுப் புகையை உள்ளுக்குக் 

கொள்வது இலிங்கப் புகை; (6 *பா65 ௦7 

வாரி ௦ 1௮௦்1/௦ப5 றால் (சா.அக.). 

[இவிங்கம் * புகை.] 

[5/5 1722 த. இலிங்கம். // 

இலிங்கம்! சரசா, பெ.(ஈ.) 1. குறி; 5107, 

லா,  நு௱ட௦!, 1048, பி. 

2. ஆண்குறி (திவா.); 94875 5. 3. ஏது; 

1 ॥ாங2ா1201/௨ ௱வா 1ல் நா௦65 112 

ஷச்கர்ா௦ட ௦1 வர்ர ற வா 00/80. 

4. வடமொழிப் பெயர்ச்சொற்கு உரிய பால்; 

904 ௦4 55/1 ரபாக, 1 66 1௦5, 

12. பல்விங்க.ம், ரங்திரீவிங்கம், 

நபுஞ்சகலிங்கம். 5. சிவகுறி (லிங்கம்) 

கல்லினாற் செய்த குழவியைப் போன்ற 

உருவமைப்பு; ஷுாா௦௦ ௦4 நை [ர 5100௦௨ 0 

ப்ரி ரன்ன, 5௪ பழ 8௮0 510020. 

6. இலிங்கபுராணம் பார்க்க; 588 

///717201/2742/77. 

561. 7௪ 2 த. இலிங்கம். வல்லங்கம் 

பரரீக்கு; 5௦௦ /௮/2/104177.] 

வல்-கல்.  அங்கம்-துண்டு, சிறுபகுதி. 

வல்லங்கம் - சிறிய கல். த. வல்லங்கம் 2 வலங்கம் 

2லங்க28.லிங்க திரிந்துள்ளது. 

வடமொழியில் ஆண் குறியைக் குறித்த லிங்க 
எனத் 
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என்னும் சொல்லுக்குச் சிவலிங்கத்தைக் குறித்த 

வல்லங்கத்தின் திரிபாகிய லிங்கம் என்னும் 

சொல்லுக்கும் எவ்விதத் தொடர்பும் இல்லை. 

த.வ. வல்லங்கம், தாணு, சிவக்குறி. 

இலிங்கம்” 4777, பெ.(ஈ.) 1. ஏது; 16 

ங்க ஈவர் 124 நா 1௨ ஓர 

௦4 வுற்ற 1 வா ௦0)6௦். 2. நோய்க்குறீட் (6 

ஆறு ௦7 ௨ 01/52856. 3. மாவிலிங்கம்; 

பரவ ராச. 4. கண் விழியின் 

நடுவிலிருக்கும் பாவை; 16 1850௮8! 

| ௭08 பன்ரா 46 இபறரி 6 185. 

5. பெண்குறி வழியில் நடுவிலிருக்கும் நீள 

நரம்பன் பகுதி; 80 ௦9௮ ௦7 16 12௱௮/ 

ஓரி. 

/5/ம் [07௪2 த. இலிங்கம், 7] 

இலிங்கம்” 4/19௮/7, பெ.(॥.) சாதிலிங்கம்; 

பாஸ்கா, 8 றாஷனால0 ௦4 ராசா௦பறு சரம் 

5ப1றஈபா. 

[$/ம் பர்ரப/ 5 த... இலிங்கம், /] 

இலிங்கம்” 4/12௮/77, பெ.(॥.) இயற்கை 

(பிரகிருதி) (நாநார்த்த.); 0௮/7 (றாரி.). 

[54ம் ரச 2: த. இலிங்கம்] 

இலிங்கம்பெற்றகன் னி//4/77௮77 771-௪2-71-/7/71/ 

பெ.(1.) செவ்வலரி; ௦16808 10560 34/ 

(சா.அக.). 

இலிங்கமுத்திரை ர்ர்ர்ரசராபம்ர்ன் பெ.(॥.) 

பூசை செய்யும்போது காட்டும் முத்திரை வகை 

(செந்.%, 426); 8 1ம் ஊிர்வலாப்ற௦56, 

காம. 

[[இலிங்கம்-முத்திரை.] 

[5/6 //ர௪2 த. இவிங்கம்.] 

இலிங்கமூலி ர்க பெ.(.) கறிப்புடலை; 

௮166 9௦பா0் ப560 ॥ போரு (சா.அக.). 

இலிங்கமெழுகு ///74-/775// 874 பெ.(௱.) 

ஒருவகை மருந்து; உபி றா௨03€0 1௦௱ 

ரொஹ்சன (சா.அ௮க.). 

[5/ ாரச24/772//7பத. இவிங்க பெழுகு..] 



இலிங்கவட்டம் 

இலிங்கவட்டம் //972-௪0௪௮7, பெ.(ஈ.) 

கிணறு இடியாமல் வைக்கும் மரச்சுவர்; பரா 

31/66 ப560 10 நிலவி ௨ வவ]. 

[இலிங்கம்-வட்டம்.] 

[5/6 (09௪2 த. இலிங்கம். ] 

இலிங்கவலரி //௪20௮௮7 பெ.(ஈ.) மஞ்சட் 

பூப்பூக்குமோர் வகை அலரி; 8 (40 ௦7 14வர்ப௱ 

ஓர் நுவி௦ய ரி. 

இலிங்கவிரணம் //72௪-௦727௮77, பெ.(ஈ.) 

ஆண்குறிநோய் வகை; 08016. 

[546./19௪- ௮7௮7 த. இலிங்கவிரணம்,] 

இலிங்கவைப்பு ///7௪-ண2ப, பெ.(ஈ.) 
1. இலிங்கத்தை மருத்துவ முறைப்படி 
செய்வது; ௮ாரர/0/௮| றா6றவ௭(௦ா ௦4 ரொக்க 
8௦௦௦1010 1௦ 16 றா௦௦655 |௮9/0 0000. 
2. செயற்கை லிங்கம்: அர] ஈனா 

[இலிங்கம் - வைப்புபி 

[5/6. 19௪2 த. இலிங்கம்] 

இலிங்கவைப்புமுறை ///ரச௦பாபாத 
பெ.(॥.) இலிங்கம் செய்ய வாகடத்திற் 
சொல்லிய முறை; (6 ஈள௦0 ௦7 600 
ொ்லா 8000011016 1௨ ரப 
650160 1 1௨ வாரி ஈ௨௦்௭௪ (சா.அக.). 

[இலிங்கம் *- வைப்,முூறை, 7, 

[54. //19௪22 த. இலிங்கம், ர] 

இலிங்காரிசம் ர்சசாக, பெ. (ஈ.) 
ஆண்குறிநோய்: ௨ காவ] 0186956 
911800௨0 நா ககா ௦ ஷோல் 21௦ ப5 
9104 ௭௦பர் (௨ ஒலா/(௮15 (சா.அக.) . 

இலிங்கி! ///797/ பெ.(1.) 1. குறியை உடையது; 
௮4 மார்ப ரக5 8 கேட்கா றா] 
௮. சிவ (லிங்க) பூசை செய்வோன்: ௦0௨ பூட௦ 
0505 அக்கர. 3. முனிவன்; 5206. 
3. துறவி; 950611௦. 5. வஞ்சகத் துறவி; 
0$6ப0௦ 86061௦. 

[5/4 ர்ச் 2: த. இலிங்க] 
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இலிங்கி” //79/ பெ.(ஈ.) 1. பருப்பொருளாகிய 

உடல்; 019 8/௦ 1185 16 8581௮! 0௦0]. 

2. முனிவன்; 88025. 3. இலிங்கத்தை 
வழிபடும் ஒரு துறவி; 8 88061௦ ஈ1௪0114110 
௦ 5௪ (சா.அ௧.). 

இலிங்கியர் ///சந்2 பெ.(ஈ.) அனுமானத்தை 
முதன்மையாகக் கொண்டு சொற்போர் 
செய்யும் (வாதிக்குந்) ஏரண வாதியர் 
(திவ்.திருவாய்.4, 10, 5): 1௦00101௮௭5 கு௦ 

ளொட்ஷு/26 116 (0௦௦6 ௦7 [ஈர் வா௦௨. 

[5/6 ர்ச் 5 த. இலிங்கியா] 

[இலிங்கம் இவிங்கியர்.] 

இலிங்கு /4*ஏப, பெ.(ஈ.) மரவிலங்கு; 5060165 
௦4 811௦-0௦௨2. “இத்தடிதராமுணி பிலிங்க 
ரசமை ” (தைய (தைல, 772), 

இலிங்கோற்பவர் 72-2௪: பெ.(ஈ.) 
சிவத்திருமேனிகளுள் ஒன்று; 8/௪, மா௦ 
ளோவாவ60 1௦ 8 00௨70 16௨ 55/5 07 (15 
0016௦ ரீக, 

க.வ. தாணுருவர். 

[5/2.//1724ப/0-ம6-ப-:த. இவிங்கோற்ப வா்] 
இலிச்சம் ௪ பெ.(ஈ.) எலுமிச்சை; [ரா 

166 (சா.அக.). 

இலிந்தகம் 722727, பெ.(ஈ.) கருங் குவளை; 
0106 |01ப5 (சா.அக.). 

இலிபி /5/ பெ.(ஈ.) 1. எழுத்து (நன்.273, 
மயிலை); வார்பார, (6116, ஊனா. 2. ஊழ் 
(விதி); 0651/ஈட, 1216, 95 வாவா ௦ 10 
1620. 

[5/4 /2/2 த. இவிக] 
இலீக்கை 48/44 பெ.(ஈ.) 1 பேனின் முட்டை 

வடிவான ஈர்; ஈ/ர், 600 ௦74 |5ப56. 2. ஒரு 
நீட்டலளவை (கந்தபு, அண்டகோ.5): ௮ 0௨௮ 
1695பா6 - 8 கசாக்கிரம். 

[5/0. 42 2 த. இலக்கை, / 
இலீலாவினோதம் ர்க்க, பெ.(ஈ.) 

இயல் முரணிய பாலுணர்வு; ௦6ஈ/28150 ௦8 1௮ 
50வ ஈாறப86 (சா.அக.). 



இலீலை' 

இலீலை' ரன் பெ.(ஈ.) விளையாடல்; ற!33, 
500. 

த.வ. விளையாட்டு. 

[4ம் 2 2 த. இலை] 

இலீலை” 8 பெ.(ஈ.) ஏளனம் (நாநார்த்த.); 
றி௮4பா 255. 

[57 822. ௧. இலிலை/] 

இலீனகர்ப்பம் 5/௮, பெ.(1.) உடற் 

காற்றினால், கருப்பை வழி, இரத்தக் 
குழாய்கள், முதலியவை அடைடட்டுக் 
கருப்பையினுள் ௧௬ வளர முடியாமல் வயிற்றில் 

ஒட்டிக் கிடக்குமோர் கருப்ப நோய்; 8 1/0 ௦7 
ஒரு 1ஈ வர்ர உ றா௦பே௦1 ௦1 

001௦601100 86 ஈ௦1 1ப1$ுழ 06௫6510060 

௦0௦0860ப6ர் ௦ஈ 116 ௦6817ப01௦ ௦74 1௦ 

0855906 பே6ீ (௦ ௦ 1/௦ ௦1 00௪ 

வக11௮, 1 கலி ௦7 1௨ பர்சாபத 61௦. 16 

ர்க ச நகர ர ங் பார்வ ௮௦060 

(சா.அக.). 
இலீனம் 4/7277, பெ.(ஈ.) 1. அழிவு; 01550101௦1. 

2. அடக்கம்; 11401ப1/௦. 'அ்டிசச்போலப 

பிரகிருதியில்.. ஜீயாகள் இலினாமா 

பநிருக்கிறார்கள்' (வாசுதேவ மானாம், பகி.) 

[5/4 ௪: த. இலினம்.] 

இலுகாம் 92, பெ.(॥.) மறைவான 

செய்திகள், ஆண்டவன் அருளால் 

வெளியாதல்; [94/5/5(/௦0 0/7 ௪ 

கறக. இண்டகணுடைய உண்மையான் 

அடியார்களுக்கு இலுஹாமுண்டாவது 

இயற்கையே ”1//பரவா. 

[பபகம், (ரா? 2 த. இறுகாம்.] 

இலுதை ௮ பெ.(ஈ.) அணில்; 56! 

(சா.அக.). 

இலுமு 4774 பெ.(ஈ.) கல்வியறிஷ 1௦௨0, 

டர௦வி150்0௨.  "இலுமுஇல்லாத மணிதன் 

மிருகத்துக்குச் சமானம் ” 1/ப[கா. 

[8௩ ர 2 த. இதுமூ] 

இலேகனி 

இலேககன் /27272, பெ.(ஈ.) 1 எழுதுவேன்; 

சரம், பொட, வாரகாபனா6/6. 2. சித்திரக் 

காரன்; 0, 04112௮10. 

[544 240௮1௪ - ௧. இமேககள்.] 
இலேகம் 59௮7 பெ.(.) நக்கியுண்ணும் 

இளகிய மருந்து வகை; ஒ160௦4ப௮ரு, 12/68 
0. 

[5ம் (எற 2 த. இலகும்] 

க. இளகியம் 2 5ம். ௨/2 

இலேகர் /2ர2 பெ.(.) தேவர்; ௪2௦25, 0005. 

கைர.ம் பரவ” (இர... 7122) 

[5ம் /௧௪ 2: த. இலேகா.] 

இலேகனம்' /2ர7௮7௮7, பெ.(ஈ.) எழுத்து; 
1௮112. 

[5/4 /0௮௪ 2 த. இலேைகனம்// 

இலேகனம்” /க7௯௮/7, பெ.(ஈ.) 1. பூவரசு 

மரத்தின் மேலுரி (நாதார்த்த.); 0௮% ௦7 9௪ 

(26. 2. வெட்டுகை: பே. 

[9/7 /க/டனச 5 த. இமலேகனாம்/ 

இலேகனம்” /4/௪7க0௮/7, பெ.(1.) அரிதாரம்; 

றார் (சா.அக.). 

இலேகனி கர] பெ.(ஈ.) 1. எழுத்தாணி 
(சூடா.); 504, 001160 016௦௦ ௦7 10, ப560 

ரா காபா ௦0 1௨ றவ௱ாறாக (கர். 

2. எழுதுகோல்; 96, 960. 

த.வ. இலக்காணி. 

[8/4 /க/0௪ற/ 2 த. இமலே.கன/ 

க. இலக்காணரி 2 541. நண்ணார் 



இலேகி-த்தல் 

இலேகி-த்தல் சீக், 11 செ.குன்றாவி.(.1.) 

1. எழுதுதல்; 1௦ 8116. 2. வரைந்து காட்டுதல்; 
(௦ 0614ஈ6516, ரகு. “இலேகித்த கித்திர 
மண்டபம் (விநாயக. 79 43), 

த.வ. இலக்குதல். 

[5/7 /2//7௮ 2 த. இலேகி-த்தல்.] 

இலேகிதம் /4௭, பெ.(ஈ.) செருந்தி; 
90106 ஊவா (சா.அக.). 

இலேகியபாகம் //8ரந்ச-௫22௮:, பெ.(ஈ.) 
இளகியம் செய்யும் முறை. அதாவது 
வெல்லத்தைக் கருக்கு நீருடன் சேர்த்துக் 
காய்ச்சிய நூல் பதத்திலிறக்கி மருந்துப் 
பொடியைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாகக் கலந்து 
அத்துடன் நெய்யும் தேனும் ஊற்றிக் கிளறி 
இலகு பதமாகத் திரண்ட பின்னர் இறக்கிப் 
பதனப்படுத்திக் கொள்வது; 1௨ ரான௦0 ௦7 
ஜவா நூ றவ 18007 1ர்௦ 3 0பா6 
ப ௦4 8 1410% 000581819ரமு சார (05 
90014௦ ௦4 16 06000(1௦0, க 196 ஷாப் 
5 ௦4, வார் 16 0000 ப்ர 0066 ௮௭0 
வலு 816 ஈம் ௮0 (66 £65ப! 9 1/௦% 
855 (5 19/69ர ௦0ம் ௦7 16 ௩6556] ஐ4 ௮ 
வர 8181௨ 8௮௦ 065660 *5 பல. 

[(இலேகியம் - பாகம்] 

த. இளைகியம் * 5/1, /௪0௮, 

இலேகியம் கந், பெ.(.) இளகியம்: 
அளவில் குறிப்பிட்ட பொடிகளைச் செய்து, 
சர்க்கரையில் தண்ணீர், பால் அல்லது கருக்கு 
நீரைக் கலந்து காய்ச்சிக் கிண்டிப் பாகு 
பதத்தில் இறக்கிப் பொடியைக் கொஞ்சம், 
கொஞ்சமாகப் போட்டுக் கிளறித் தேன் 
நெய்விட்டுப் உருவாக்கிய 
இளக்கமான மருந்து; 8 61601பஷரு ௮0௦ 
டு 8001795 ப95 11 9௦௫ 15 06 09/0 
5092, ஈரி, மல், 060௦01௦1 ௮0 84/14 (௦ 
06 வாட் றக 9௦ 2 [0/6 855 ர 
(4 0ப( 07 10௨ 655௮] 870 065860 10 
ப568 (சா.அக.). 

பிசைந்து 

ன் இலேபபேதி 

த.வ. இளகியம். 

க. இளகியம் 2 3/ம் ௨ 

இலேகினி சு பெ.(ஈ.) மஞ்சள்: 1பாராவ/௦ 

2௮1 (சா.அக.). 

இலேகை க பெ.(ஈ.) 1. எழுத்து; 16112. 
'இலேை யுக்கர.்டெபயர் 6 பேரகத். 4). 
2. நிலம்; எலா. 3. தழும்பு; 01081106. 
'அுதிமரு.ப்பிமோை நுண்ணிது தோன்ற 
(ப/௫ு.ங். வத்த 7 784) 

[5/6 /2//௪ 5 த. இலேகை,] 

இலேசகம் /௪9௪9௮77, பெ.(ஈ.) 4. இழிவானது; 
[66 $ராவ]85( பெலாப்டு, 2. மிகச் சிறிய அளவு; 
(06 (0051 ஈ!( (சா. அ௧.). 

இலேசம் /66௪ஈ, பெ.(ஈ.) 1 சிறுமை, இழிவு; 
51௮! 6, று 8௱! பெகார்டு.. என்னிடம் 
இலேசமுமில்லை 2. அதிவிரைவு (சூடா; [ஈ 
உ॥௱௱௱௱ள?$; ஈஊ்காரலா௨௦ப5நு. 

[5/ம் /௪9௪ 5 த. இமேசம், | 

இலேசுணம் ௪50௮. பெ.(॥.) அரிதாரம்; 
உள் ௦ (0005 4411௦. 

இலேஞ்சி /54/ பெ.(॥.) பொதுவாகச் சிவப்பு 
நிறத்திலுள்ள கைக்குட்டை, சிறுதுண்டு; 
66௦்/ள், 5௦ல், பப, 60. 

[௦7% (27௦0 5 த. இலேஞ்சி] 

இலேதீதம் 7777742777 பெ.(॥.) எரிபூடு; 8 9௮11 
9௮46 (சா.அக.). 

இலேந்து கா/:/ பெ.(ஈ.) * கல்லுப்பு: ௨௦௱௱௦ 
5811 1௦பாஈ0 1" 85965 2 (6 ௦௦11௦௱ ௦7 176 
569. 2. வெடியுப்பு; 9 60௨௨0 01௮014 5௮4 
(சா.அக.). 

இலேபபேதி ரி2ம்2-மச4் பெ.(ஈ.) மாழைகளை 
மாற்ற வேண்டிக் கல்லுப்பைக் கொண்டு 
செய்த, ஒருவகைக் குரு மருந்து; ௮ பார்பனா5௮] 
501484 றா60360 ௦01 ௦7 1001-5311 8௮ஈ0 
ப$60 1 வர்ர (சா.அக.). 



இலேபம்' 

இலேபம்' 452௮7, பெ.(.) 1. வால் மிளகு; 
பேட், 44/8 0600௭. 2. பூச்சு; 80, 

௦185181ா0. 3. பூசு மருந்து; ௮ ௱60/0௮! 

060௮191100 1௦0 லர்] 8201108110. 

4. கல்லுப்பு; [00% 5811. 5. கந்தகவுப்பு; 01201 

59 (சா.அக.). 

இலேபம்” 7௧௦௮7, பெ.(ஈ.) பூச்சு; 8௦௮0, 

0௮ப0, 884810. 

[5/ம /20௪ 2 த. இலயம்] 

இலேபம்” ,/29௮/77, பெ.(ஈ.) 1 உணவு; 1௦௦0. 

2. சாந்து; 08516. 

[5/5 /20௪ :* த. இலேபம்.] 

இலேபி /65/ வி.எ.(௨01.) 1. பூச; 1௦ 5ர6கா. 

2. பூச்சு; ௨௨0 (சா.அக.). 

இலேபிதம் ரக/௭, பெ.(ஈ.) தடவல்; 

ஊ௱ஷ௮ ரா (சா.அக.). 

இலேயை' /5௪௮ பெ.(ஈ.) சீலை மருந்து; 

01௮518, வாரு 180௭0௦1௦05 நாஒறவா௭1/௦௱ 10 

800௫40 ௦ 1௨ 5பார்க௦௨ ௦74 16 0௦0 

(சா.அக.). 

இலேபை” பெ.(ஈ.) வெட்டுக் 

காயங்களுக்கான ஒட்டுப் பசைத் துணி (0.6) 

018512 (சா.அக.) . 

த.வ. பசைத்துணி, காரத்துணி. 

[6/4 /0௮7௪ 2 த. இயை: ர] 

இலேம்புகம் //2/772 72/77, பெ.(ஈ.) நிலக் 

கடம்பு: 800௦௨ 1126 (சா.அ௮க.). 

இலேம்போருகம் //5/7102//2/7) பெ.(.) 

பாம்புக் கொல்லி; ௦௦ ரப (சா.அக.). 

இலேலிசம் ௧72௮77, பெ.(ஈ.) 1. பாம்பு; 81௮16௦. 

2. வயிற்றுக் கீரிப்பூச்சி; 006 1ஈ 14 

ரர 65: ௮ காவி! 1௨௨0 ॥66 ங் 

(சா.அக.). 

இலேலிகானம் /544272/77, பெ.(ஈ.) பாம்பு; 

508166 (சா.அக.). 

இறையால் 

இலேவுந்து /௪ப2, பெ...) இலேந்து 

பார்க்க; 886 7872 (சா.அக.). 

இலைங்கம் /17௮7, பெ.(॥.) இலிங்க 
புராணம் பார்க்க; 866 ////1722ப/27௮/77. 

[5/ம் (௮1௪ 2 த. இலைங்கம்/ 

இலெளகிகம் /௪ப9/ஏ௮7, பெ.(ஈ.) 1. உலக 

நடை; ௫௦/00 ௭775. 2. வாழ்க்கை; 

0௦௦பழ914/௦; ௦35 ௦7 1ஙவ௦௦0. 

[5/ம் சப 2 த. இலெளகிகம்./ 

இலெளகிகசாத்திரம் /௪பழ(2-5௮/1/72/77, 
பெ.(ஈ.) கண்கூடாகப் பயனளிப்பவற்றைக் 

கூறும் வரலாறு (விவேகசிந்.13); 11௪21/66 

06௮119 ஈர் ௦௦60120016 725/5, 0154. 7. 

௮14௪-2210. 

த.வ. உலகியல்நூல். 

/[இலெளகிகம் - சாத்திரம்] 

[8/ம் சப 5 த. இலெளகிகம்/ 

இவேசித்தொகையேடு /:25/702௮-)/-220/ 

பெ.(ஈ.) தண்டல் செய்த பணம், தவசம் 

(தானியம்) முதலியவற்றின் கணக்கைக் 

காட்டும் விவரக் குறிப்பு (௩.1.); ௮ 5146 

5௦81௭9 1௨ 950 பாம ௦74 ௦011601400 8௨௭௦ 

௦1௦6 ஈர ஞ் 0 4 (80. 

[[இவேசி - தொலகையேடு.] 

[பீ ௪22 2 த. இவேசி!] 

இறசால் ரச] பெ.(ஈ.) 1. பழைய இலங்கை 

நாணய வகை; 8 8ா௦6( ௦01 ௦7 ஷே 

௦4 1௨ பப ௦7 |5. 60 0ே.). 2. முக்கால் 

உரூபா; 8ப௱ ௦7 றா௦௱ஷு 8௱௦பாா9 ௦ 

வ வாக (.). 

[2௦7௩ 72௮5 த. இறசால்.] 

இறாத்தல் ௪4௮7 பெ.(ஈ.) இராத்தல் 
பார்க்க; 

59௦ /2042 

[ப் 202 த. இறாத்தல்] 

இறையால் ர்ஷ்அ/ பெ.(ஈ.) இறசால் பார்க்க; 

596 ர! 

[2௨% 2௮5 
௧. இறைய 



இன் சாபு 478 

இன்சாபு /05220, பெ.(ஈ.) அறம் (நீதி); 10540௦. 
சரனாக்கு இன்சமாபு செய்தால் போதும், 

உபகரரமாகத் தாங்க் ஒன்றும் செய்ப 
வேசள்டாம் (18ப/2177.). 

[47 075௪7 த. இண்ஸாபுபி 

இன்சான் /852ஈ, பெ.(ஈ.) மனிதன்; ஈபாாலா 
௦௨19. "தவறுவது இன்சானுக்கு 
இயற்கையே” (4/பர வா... 

/47: 7 2 த. இன்சான்.] 

இனாம் /£க, பெ.(ஈ.) 1. நன்கொடை; ௫1 
௦௱ 8 5பறவா0 1௦ ௭ ராரீகார௦, றா௦5ார், 
[௦810. 2. இறையிலி நிலம்; ராவார் ௦4 (௮ஈ0 
௧06 9 90ா௱கார் 10 £611910ப5 ௦ 
௦ிவாரச்கு16 பாற௦56$ ௦ 107 86151085 
£804760, 80௦5 ல ஈஊார-ர2௦ ௮0 
565 நரம் ௨ 9/7 பெொ்-ாலார். 

[0. 727 2 த. இனாம்] 

இனாம்நாட்கள் /[7477-772]2/ பெ.(1.) சரக்கு 
ஏற்றற்காவது, இறக்கற்காவது விடப்படும் 
நாட்கள்; [ஸூ 6 0.௮. 122). 

(இனாம் * நாட்கள்..] 

[0 ரகா த. இனாம் / 

இனாயத்நாமா ஏதுசட்க௱சி பெ.(ஈ.) 
கொடை ஆவணம்; 0660 ௦74 11. 

[0. ॥அுஃா2௬- த. இனாயத்தாமா.] 
ஈகாமிருகம் சார்படசா, பெ.(ஈ.) நாடக 

வகைப்பத்தனுள் ஒன்று (சிலப்.பக்.84. 
கீழ்க்குறிப்பு); 006 ௦4 ௨௬ பில (005 ௦7 
௭௨ 1 7௦பா 8௦16. (ஜோரா) ற, 
90908 880 060௦ 9௦ 191119 ரீ (0௨ 
0085685810 ௦4 8 068பரி4ப] ௨௧௦௮] ௦, 
௦8/6, 005 ஈ௦1 1045 06 ௦7 ரவா, 
5௦ 1860 சரி6ா (௨ 6! பல் ௦7 [௦ 
801615. 00௨ ௦ர் (0 “பவா. 

[54. சாமு 5 த. ஈகாமிருகம்.] 

ஈசன்' 

ஈசத்துப்பீசம் /2௪/0/-0-௦/32௮௭,  பெ.(ஈ.) 
கொட்டையிலலாக் கொடிமுந்திரி; ௮ 8090165 

௦1 08085 ௮0 ॥௦ 86605 (சா.அக.). 

/[841/ப௩ப்ப, ஈசத்துவறுகு 
சிற்றறுகு; 3 [880 ௦7 07955 (சா.அக.). 

ஈசத்துவம் /2௪//ப௮, பெ.(ா.) எண்மா 
இயற்கையிறந்த செயல்களுள் (அட்டமா 
சித்திகளுள்) ஒன்று; 5பறாஊா20ு 0 
50810௫ ௦௦051087௨0 395 ௮ 5பற ஈ௮1பா௮! 
0/6, 016 ௦01 ௯5/2-772-ப/1// 

பெ.(ஈ.) 

[5/64. /சச-ட்௪ 2 த. ஈசத்துவம் / 

ஈசதேசாத்தி /5௪/2௪௪4 பெ.(ஈ.) பெரு 
மருந்துக் கொடி; ௮ 1கர்ரஈ0 நிலா (சா.அக.). 

ஈசப்பரிவிந்து /5௮௦௦௪ஈ்டர/பண பெ.(ஈ.) 
கந்தகம்; 8ப1ற௱பா (சா.அக.). 

ஈசன்' /2௪ஈ பெ.(ஈ.) 1. இறைவன்: ஒபறாஊ௱ 
௦0; ௦0 ௦4 1௨ பார்னா56. ளெந்தளிரிர் 
க வளர்ந்து ஒர்சன்றின்றை' (திஸ், 
பொரியதி.2 70, 1), 2. சிவன்; ௮. "சன் 
கா்போரனைத்தான் ” (நன.காப்பு], 3, அரசன்; 
பார. 'தரணிபாச்செல்லா மீசணும் ” 
(பாரத.குரு..97), 4. தலைவன்; 1௦10, ஈ௮514. 
5. குரு (பிங்); றா608ற10. 6. மூத்தோன் 
(திவா.); 610854 6௦10. 

த.வ. அவ்வன், இயனன். 

[5/7 /2௪ 2 ௧. ஈசன்] 

த. இயனன்்ுயன் 5 இர். மே 



ஈசன்” 

ஈசன்” /520, பெ.(.) 1. கெளரி நஞ்சு; 9 140 

௦14 81520. 2. சவுக்காரம்; வழலை; 8092. 

3. மூன்று வகைப் பச்சைக் கருப்பூரங்களில் 

ஒன்று; 06 07 16 ௨௦ [05 ௦7 0ாப0௦ 

ண்ட் (சா.அக.). 

ஈசன்” /5௪, பெ.(ஈ.) 1. பச்சைக் கருப்பூரம்; ௮ 

ா20௮7211௦7 ௦7 ௦8௱ற௦0.. எசனென்னும் 

்ரபர்வெண்ணறம” (பதார்த்த... 7075). 

2. ஒருவகைச் செய்நஞ்சு; 8 ாராஊ௮! 001501. 

ஈசன்கொடி 5௪4௦௦ பெ.(ஈ.) கொன்றை; 

095519 166 (சா.அக.). 

[சண் - கொழ... 

[ரு (8௪2 த. ஈசன்.] 

ஈசன்சுண்மை /2௪ர2பபா பெ.(.) 
ஈசனுப்புச்சுண்ணம் பார்க்க; 566 /54/7020- 

2-2ப/702/77 (சா..அ௮க..). 

[ஈசன் * சுண்மை,] 

[5/ம /2272 த. ஈசன்.] 

ஈசன்திருமூலி /2சர்ர்பாரபிர் பெ.(॥.) கஞ்சா; 
0௮1/௮* (சா.அக.)- 

[ஈசன் -திராமூலிப 
[5/ம் /5சா2 த. ஈசன்] 

ஈசன்மதுவுண்டகிண்ணி /22/7772/0//ப/729- 

/ை்பெ.(.)அப்பிரகத்தினின்று சத்தெடுத்து, 

உருக்கிக் கருவில் பாய்ச்சி வார்த்தெடுத்த 

கிண்ணி: ௮ ஈ/௦௪ ஊரா) 05, வார்ன் 15 

ாஜஜவ௨0 11௦0 (6௨ 20116 ாஊு ௦1016 

479 ஈசனுப்புச்சுண்ணம் 

லொர்வாக0் 1 1உ௱ர்௦2 நூ றாவ 8௮0 

௦951௭ 11௦ க ௱௦ய/0 (சா.௮க.). 

[ஈசன் -மது-உண்ட கிண்ணி] 

[5/ம் /க௪ர-௱சமங் 2 த. ஈசன்மதுபி 

ஈசன்விந்து /220ர்720, பெ.(ஈ.) உப்பைக் கட்டி 
மணியாகத் திரட்டியது; 581/1 0௨80 (சா.அக.). 

[சன் - அிந்தபு 

[80 /82ர 5 த. ஈசர்] 

ஈசன்றார் (௧௪௭௮ பெ.(.) கொன்றைமரம்; 
098818 1166 (சா.அக.). 

ஈசன்றினம் ,'5௪379௮77, பெ.(ஈ.) ஆறாவது 
நாள் மீனான யாழ் (திருவாதிரை); 116 504 
121௪4௮, ௨ 0ஸெ 5௮0௨0 1௦ ௮௬௪ (சூடா.). 

[6/4 /2௪-0/7௪2த. எசன்றினம்] 

ஈசனாரணி /5௪௭௪௪௭ பெ.(ா.) கொன்றை; 
025512 1166 (சா.அக.). 

[ஈசனார் 4 அளி] 

[5/4 /82ர 5 த. ஈசனார். 

ஈசனுப்பு /க2றப௦ப, பெ.(ஈ.) வெடியுப்பு; ஈட 

௦௦198/ப௱ ஈர்மகர்6 (சா.அ௮க.). 

சன் 4 உப்பு] 

[5/4 /22ற 5 த... ஈசன்.] 

ஈசனுப்புச்சுண்ணம் 727100 ப-2-02ப/772/77, 

பெ.(ஈ.) வழலைச் சுண்ணம்; ௪ 0௮/௦/60 

கோகு ஐர்201௨0 1௦0 ரீய/சா5 உலா 

௦௱மட்ா0் கர்ப் ணன பாராய் (சா.அக.). 

[ஈசன் 4 உம்ப - சுண்ணாம்] 

[8/4 /8௪ற 5 த. ஈசன்.] 



ஈசாபு 

ஈசாபு /5சம்ப, பெ.(ஈ.) திருமணக்கோரிக்கை; 

௦00551. விவாஹம் நிறைவேறுகுற்கு ஈசாபு 

அவ/சியாரானது (முகம். 

[4௩ ௪ம் 2 த. எசாடிபு' 

ஈசாவாசியம் /2௪டசஷ்னார, பெ.(ஈ.) 
நூற்றெட்டு மறைமுடிபுகளுள் (உப 

நிடதங்களுள்) ஒன்று; ௦06 ௦1 1௪ 108 

படவா/5௨05. 

[5/6 /52௪ல௪ : த. ஈசாவாசியம்.] 

ஈசானகோணம் /52௪-6௫7. பெ.(ஈ.) 

வடகீழ்த்திசை; ௦ம் 6951 பலா 10 காள் 

5ந்௪ 15 ஈ6ரலார். 

[ஈசானம் - கோணாம்.] 

[5/6 /827௪ 5 த. ஈசானம்.] 

ஈசானதிசை /547௪-06௮) பெ.(1.) ஈசான 
கோணம் பார்க்க (திவா.); 666 /2£27௮47௮7. 

[ஈசானம் - திசை] 

[5/. /527௮-த. ஈசானம். ] 

ஈசானம்' /சாசா, பெ.(ஈ.) 1. சிவனின் 
ஐம்முகத்துள் ஒன்று; ௦06 ௦7 196 1145 2065 
௦4 5கனா௨ா658ார௨0 85 6௨௦ 0176௦1௨0 
பயவா, 006 ௦7 5௪-அட்ர-ரபடல. 
2. ஒரு சிவனிய (சைவ) மந்திரம்; ௮ 5ந௪ 
ஈவா&. 3. வடகீழ்த்திசை : 1 ஈர ௨ 
பெல் டலா 6 1601௦ஈ வரப் (6 பரப 
6 9பகா01௦ஈ5ர்/0 ௦4 (227௮ வர் 15 ந்த 1 
06 ௦4 1/5 85606016. 

[5/4 /827௪ 2 த. ஈசானம், , 
ஈசானம்” /5௪ா௪௭௱, பெ.(ஈ.) இலவ மரம்: (16 

31% ௦௦14௦ 116௦ (சா.அக.). 

ஈசானன் /5சா௪, பெ.(ஈ.) 4, சிவன்; 850௨௦1 
௦4 5க்௪, ம்௦ 15 18081 ௦4 (6 ஈர் 2௨1 
பபா, 006 ௦7 ௯ /2-1/40/-0-௦ ௮௮௦ 
2. சிவனின் பதினொரு உருவங்களில் 

(ரகாதச ருத்திர ௬ள்) ஒன்று (திவா.): ௦0௨ ௦7 
6/421/2௦0--1 ப. 

[57:1. (527௪ 5 க. ஈசானன்] 

480 
ஈசுகணுவெலும்பு 

ஈசானி /828/ பெ.(ஈ.) சிவனின் ஐந்து பெண் 

ஆற்றல்களில் ஒன்று; ௦1 ௦7 146 1/6 166 

௦0/25 ௦7 ௮௩௪ (சா.அக.). 

ஈசானிகம் /2௪ஈ(௪௮௭, பெ.(ஈ.) உடை மரம்: 
வா௦ம் 11௦ 1166 (சா.அக.). 

ஈசானியப்பார்வை /52ஈந௮-௦-22௩௮ பெ.(ஈ.) 
வீடு வடகீழ்த்திசை நோக்கி இருக்கை; 

௦121௦ ௦7 8 00056 100௮70 ௨ ா௦ம்- 

6851, 8 850601 0005108150 2௮50101005. 

[ஈசாணியம் - பாகை] 

/[5/0ம. /227/22த. ஈசாணியம்.] 

ஈசானியம் /5௪நனா, பெ.(.) வடகீழ்த் திசை; 

௦19-ஓ௨91 பபெலாரமா. 

[5ம் /8ா௪ 2 த. ஈசானியம்] 

ஈசானீயமூலை /£2ரந்௪-170/4 
ஈசானியம் பார்க்க; 566 /£ரற்7. 

பெ.(ஈ.) 

[ஈசாணியம் - மூலை,] 

[5/7 /22ற௪:த. ஈசாணியம்] 

/அ9௮,  பெ.(.) மூசையிலிட்டு 
மாழையை உருக்கும்போது, அதை ஆய்வு 
செய்யப் பயன்படுத்தும் ஒரு இரும்புக் காம்பு; 
8 0/0 1௦ ௦0 ளா காப் பா 

9 0ப(01016 1௦ லாரா [ரீ (6௨ றக்க! [( 
ர்வ 18 1 ரீக ௦ ஈ௦் (சா.அக.). 

ஈசித்துவம் /5/8௮, பெ.(ஈ.) ஈசத்துவம் 
பார்க்க; 866 /5௪/700௮/7. 

ஈசிகம் 

[5/4 /8௪ 5 ௧. ஈசித்துவம்.] 

ஈசிதை 5 பெ.(ஈ.) ஈசத்துவம் பார்க்க 
(சிவதரு.சிவஞானயோ.90): 8596 /2௪//ப1௮ரா. 

[5/0 /81௪2 த. ஈசிதை./ 

ஈசுகணுவெலும்பு /5/6-7/ாசப, பெ.(ா.) 
முழங்காலின் எலும்பு; 1௨ 1௦17 ௦௦6௦40 
6 1௦ 1ர010வ] ஐவார5 ௦7 15௦ 12௦-6௨6 
(சா.அக.). 

[ஈச - கணு வெளும்புப] 
[5/7 7502 .ஈ௪.] 



ஈசுரச்செயம் 

ஈசுரச்செயம் /2ப௪-௦-௦௮:௮, பெ.(ஈ.) 

ஈசுரசத்து பார்க்க; 866 /8ப7௪௦௪1/(சா.அக.). 

[5/0 /8போாச-௦ல/னு_72 த.ஈகரச்செயம்,] 

ஈசுாரச்செயல் /5ப௪-2-2-:௮! பெ.(ஈ.) கடவுள் 

செயல் (குமரேச.சத.64); ஈரி! ௦7 0௦0; பெர 

2௦4, 80107 ழா௦௩10௨06. 

/எசுவரசம் - செயல்..] 

[5/5 /2/ா22த. எசுவரவன்.] 

ஈசுரசுருளனி /5ப2-2பயர் பெ.(ஈ.) பெரு 

மருந்து; 4 ரர இலார் (சா.அக.). 

[5/6 சபகாமபாயர் 2 த. எசரசுருளி] 

ஈசுரதேவி /5பா2226 பெ.(ஈ.) கெளரிநஞ்சு; 9 

1௦ம் ௦4 நாஜ60னா60் ௮௭58/6௦ (சா.அக.). 

[ஈசுவரன் - தேரி] 

[5ம் (அனாத. ஈசுவரன்] 

ஈசுரப்பிரமி பாசா பெ.(ஈ.) நெற்றி; 

1௦௨6௨0 (சா.அக.). 

[5/ம /சே௪-மர்ா2த. எசுவரப்பிராமி.] 

ஈசுரப்புல் (20௪௦20 பெ.(.) ஒரு வகைப் புல்; 

2 0 ௦7 0855 (சா.அக.). 

[எசான் 4 புவ] 

[$/ம் (கத. ஈசுவரன்] 

ஈசுரபூதம் /8ப2௦2, பெ.(1.) ஒரு பேய்த் 
தொடர்பான நோய்; ௮ ொெ15/) 016௨௮5௦ பர் 

(6 ஆறா 087௮01211514௦ 074 15487௮ 

(சா.அக.). 

[5/0 /ப1௮2-00/22த. ஈசு வரபூது.ம்] 

ஈசுரமூவி /8பானாரம் பெ.(ஈ.) 1. பெருமருந்து; 

9 வர்றாரு றவர். 2. கஞ்சா; 03௮4. 

3. இதளியத்தைக் கட்டும் ஒரு மூலிகை; 1௦16 

[௦௦14 ர்ச் 15 50 ௦4160 1௦ [5 0௨௦0 

ஏரார்பக ௦7 ௦௦0501/0ச1 19 ஈாயபோழறு. 

4. வலம்புரி: 1151௨0 5110 (சா.அக.). 

[ஈசுவரன் 4 மூலி] 

[5/5 /8ப1722த. ஈசுர] 

ஈசுவரி 

ஈசுரவல்லி /5ப௪௮1 பெ.(ஈ.) ஒருவகைக் 
கொடி; 8 0660௭ (சா.அக.). 

[எசுவரன் - அல்லி] 

[5/4 /சீயயனாத. ஈசுர.] 

ஈசுரவவிகாரவாதசைவம் /5ப2-0-௪1/44:2- 

(/2/2-2௪%௮/77, பெ.(॥.) அகச் சமயத்துள் 
ஒன்று; 8 5௫௪ 5604, ௦6 0ரீ 51% ௪(2-௦- 
௦772)4/77. 

[5/ம் /(ஸசாசமஅ௮7 20102724௮7 த. 

ஈசுரவவிகாரவாதைவம்/ 

ஈசுரவிந்து /8ப2-௦720, பெ.(॥.) இதளியம் 
(மூ.அ.); 0ப/௦% 510/2. 

[ஈசுவரன் - விந்து] 

[9/0 /2ப2த. ஈசரமம்)] 

ஈசுரன் போக பெ.(1.) 1. தலைவன்; 01/67, 

15௮02, 680, 100. 2. கடவுள்; 16 வுடு 

3. சிவன்; 514/2. 

[5/4 /8பவ22த. ஈசுர(ம்)./ 

ஈசுவர /போனச, பெ.(ஈ.) அறுபது ஆண்டு 

வட்டத்துள் பதினோராமாண்டின் பெயா்; 

2௮6 ௦7 11 விவா நலா ௦7 16 பழரச 

03/06. 

[5/4 /இப22த. ஈசுவர] 

ஈசுவரன் /5பானகற பெ.(.) ஈசுரன் பார்க்க; 

5௦௦ /8பா2, 

[98 /8பரவ-த. ஈசுரன்.] 

ஈசுவரார்ப்பணம்/2/௮௮:௦2௮7௮77,  பெ.(ஈ.) 

கடவுளுக்கு உரியதாக்குதல்; 0601/0௪1௦ 1௦ 

0௦0, ௦௦05௦௦181௦. 

த.வ. இறைக்காணிக்கை. 

[5/4 /௮/௪௮0௮7௪2த. ஈசுரரர்ப்பணம்/] 

ஈசுவரி கா பெ.(1.) மலைமகள் (பார்வதி); 

தும் ஒண்டு 76 ௦௦97 ௦7 அக்க, ப்௦ 15 

/20/4/௮. 

[5ம் (இத. ஈசவரி] 



ஈசுவரிநாதம் 

ஈசுவரிநாதம் /8பா௮ட்720௮/7), 
கந்தகம் (மூ.அ.); 5ப/றரபா. 

[5/4 8௮77202722. ஈசுவரிநாதம்.] 

ஈசுவரோபாத்தி /5பரசமமச் பெ.(ஈ.) 

கடவுள் வழிபாடு (வேதா.சூ.24, உரை); 

0604௦ 1௦ 00 680, 80510 ௦74 0200. 

பெ.(ஈ.) 

[5/4 /ஸ்வச*பற25த. ஈசுவரோபாத்தி] 

ஈசோபநிடதம் /255௮7/௪௪௦௮/77, பெ.(ஈ.) பத்து 
மறைமுடிபுகளுள் (உபநிடதங்களுள்) ஒன்று ; 

ரஊொ௨உ 07 8 பறவா/580, 01௨ ௦07 

2020227/021:2/77. 

[5/2. 2520-5202. ஈசோபுநிடதும் ] 

ஈத்து 0, பெ.(ஈ.) முகமதியர் திருவிழா; 
181௮16 12511௮]. 

[4 /22 த. ஈத்துபி 

ஈதூல்பிதர் /ப/௦/௪௪ பெ.(॥.) முகமதியர் 
நோன்பு முடிந்த முதல் நாள்; *85114/௮| ஷு 

9116 6 0056 ௦7 ஈ௩வாச2ல. 

/4ப: /போிரத.. ஈதுல்பிதா.] 

ஈமான் ஈச, பெ.(ஈ.) முகமதியக் கொள்கை: 
(௭௦ வம், 6ல். 

[47 7௮7 2 த. ஈமான்.] 

ஈர்சை ௮) பெ.(ஈ.) பொறாமை (சி.சி.2, 39, 
சிவாக்.); உருகு, 16810௦ பவு. 

[5/0 /542:த. ஈர்சை.] 

ஈரங்கி ர்சர்ஏ[ பெ.(ஈ.) வழக்குக் கேட்கை: 
1ப006'5 1௩6511021௦ ௮0 1௨௮110 ௦7 
எப ட 8 0956. 

த.வ. நேர்கேட்டபு. 

[£. 72௮7 2: த. ஈரங்கி] 

ஈரான் 2, பெ.(ஈ.) பண்டைய பாரசீக நாடு; 
6518. 

[47 னா 2 த. ஈரான்.] 

ஈனக்கிரயம் 0௪-7௭, பெ.) குறைய 
விற்பு; 0180760114 5௮516. 

482 
உக்கிரகந்தம்! 

ஈனசாமந்தன் /2-௪௮771௭7௭௭௭௦, பெ.(ஈ.) 
சாமந்தர் வகையினர் (சுக்கிரநீதி, 26); 8 01255 

௦4 5௧7௮22: 

[6/1 /7௪7௧௮772702 2 த. என சாமந்தள்.] 

ஈனசுரம் 7௪-௪௮, பெ.(1.) தாழ்ந்தக்குரல்; 
10 40106. 

[5/5 9072-2௮௮௪ 5 த. ஈனசுரம்] 

ஈனம் 7௮77, பெ.(1.) கீழ்மை; 4/ப9லாரமு, 

[5/ம் 007௪2 த. ஈனம்] 

ஈனன் 1௪, பெ.(ஈ.) தாழ்ந்தோன்; 19௦01௦ 
065௦. 

[5/7 ௪2 த. எனன்.] 

உக்கா ப/ரகி, பெ.(.) கஞ்சா முதலியவற்றின் 
புகை குடிக்கும் கருவி; ௦௦1804, 1பா!(6ர 
1௦௦800௦ 0106 ௮0 115 உற றசாகர்ப5 ந முண்ர்ன் 

8௱௦16 15 லவா 1ா௦பு நகர். 

த.வ. புகைக்குப்பி. 

[0. 0492 5: த. உக்கா,] 

உக்கிதசிரம் ப/4722-௦ர௮, பெ.(ஈ.) 
வான்முகட்டை நோக்கும் மெய்ப்பாடு 
(சிரவபிநயம்) (பரத.பாவ.74); (ஈ௮/௨.) 
965140பி௮4௦ஈ ௦7 16 280, ௦௦ பழ மன் 
516) ௨ ௨81௦௮] ௮ர்/(ப06. 

[$/6். ப2-01772 00௪ 2 த. உக்கிதசிறம்] 
உக்கிரகந்தம்'" பர்ச-னாச,  பெ.(ா.) 

1. வெள்ளைப் பூண்டு; 0௮111௦. 
2. பெருங்காயம்; 8581061102. 3. வேம்பு; 
18௭9058. 4. கருவேம்பு (மலை.3: ராஷு காரு 
௦௮158 166. 5. கரும்பு; 5பர௮௦2௨. 



உக்கிரகந்தம்” 

[6/0 புரா29270102 2 த. உக்கிரகந்தம்] 

உக்கிரகந்தம்” ப/்ர்௪-4௮7௯௯77,  பெ.(.) 

1. வசம்பு (சித்.அக.); 81/61 1180. 2. ஓமம் 

(நாநார்த்த.); 015005 1௩660. 

[5 பழுசர101/- 2 த. உக்கிரகந்தம் 

உக்கிரகநதை ப்ள பெ.(ஈ.) 

1. வசம்பு (சித்.அக.); 51/661 ரி80. 2. ஓமம் 

(நாநார்த்த.); 015005 14560. 

[5/௩ ப9ா244270172 2 த. உக்கிரகற்தை.] 

உக்கிரமம் பர்கா,  பெ.(.) சுடரொளி; 

01826,0101ஈ (புதுவை.வ.). 

[6/ு ஸமூச 2 த. உக்கிரமம்] 

உக்கிரன் ப/கர்சர, பெ.(ா.) சிவ வடிவங்களுள் 

ஒன்று (வீரபத்திரன்) (காஞ்சிப்பு.சிவபுண்.15); ௮ 

றாவாரீஒ5(24்௦ா ௦4 4௫௪. 

[5ம் பூச : த. உக்கிரன்.] 

உக்கிருட்டம் பேபி, பெ.(॥.) மேன்மை; 

00௮8௦௦, 221௦55. 

[5/7 ப 2 த. உக்கிருட்டம்./ 

உக்கிரை பன பெ.(.) ஏழாம் இசை (ஏழாஞ் 

சுருதியின்) வேறுபாடுகளுள் ஒன்று (பரத. 

இராக.46); ௮ ஙவாரஷ்ு ௦71௦ ஒன் ௦1௦ ௦7 

1௨ 0 பர். 

[5/5 பாச த. உக்கிரை. 7] 

உக்கும் ப்பா, பெ...) ஆணை; 

5510, ரா (55.ட.). 

உச்சாயம் 

ரப். பா 2 த. உக்கும்] 

உக்கும்நாமா ப்பாக பெ.(॥.) எழுத்து 
மூலமான ஆணை; ரமா 004. 

[(. /7ப077-/74777௪ 2 த. உக்கும்நரமா.] 

உக்குமத்து ப/4பா7௪,,பெ.(1.)1. செல்வாக்கு; 

ார1பனா௦8. 2. செருக்கு (நெல்லை.); 

21100810௦6. 3. உடந்தை (தஞ்.); 6௦௦1. 

[பீ சபபாரசா 2 த. உக்குமத்து:] 

உச்சரிடம் பமம௮7/07, பெ.(.) மலம்; 

ஓமாஊார், போர (சா.அக.). 

உச்சலம்!' ௦௦2௮௮7, பெ.(.) மனம் (வின்.); 

ராயர் (சா.அக.). 

[6/0ம் ப0௦௮௪ 2 த, உச்சலம்/ 

உச்சலம்” ப2௦277, பெ.(॥.) 1. அறிவு; 

1[ல்!6006. 2. மனம்; ராராஈ0 (சா.அக.). 

உச்சாடனம்! ௦0௦2027477, பெ.(ஈ.) 

1. இருப்பிடத்தை விட்டு ஒட்டுந் தொழிலாகிய 

எட்டுவித மாய மந்திரவித்தைகளில் ஒன்று; 

(௨ லார் ௦1 ரொங்ரா0 வக்ஷு 00 கபா 9 

06501 1௦ பப 1/5 0௦௦பழ81௦ 037 ௮010௮! 

ஈ௦௮ார்கம்௦ா. 2. பேய் முதலியவற்றை ஓட்டல்; 

ஐவி) 8௭ வரி உறர ௦ 8வெரி 7௦ ௮ 

௦50 ௦ 01/80 3 80/பாக105 8௮0 

ாஊா௦ா(65. 3. ஏவல் அல்லது மந்திர 

வித்தை; 1௦146! ரு 8௦1௦ ௦0 

ரளணொலாகு ௦8 வா வரி கர் ௨ ளோ 1௦ 

௦205௦ ரார்பரூ ரா ரபா 1௦ காடு ௪1 பர] 

(சா.அக.). 

உச்சாடனம்” ப/2௦220202/7), பெ.(ஈ.) 

1. நெய்மத்தாலும், மணப்பொருளினாலும், 

உடம்பைத் தேய்த்துத் தூய்மை செய்தல்; 

லர ௦ ஈபட்டரஈடு 16 6௦0 மரி [911௫௦] 

0லரீபாா6. 2. புகையிட்டுத் தூய்மைப்படுத்தல்; 

09௮௱0 மு ர்பராஉரவாாஈ0 (சா.அ௮க.). 

உச்சாயம் ப22ஆ௪, பெ.(॥.) மகிழ்ச்சி; 

ஆற்றல்; ௨80): 

[5/4 பர்சகிர௪ 2 த. உச்சாயம், 7, 



உச்சீகரணம் 

உச்சீகரணம் ப2௦/சசாச, பெ.(ஈ.) 

பதங்கம்; 16 றா௦0685 04 புரள ௮ 50110 

5பட512006 1" 0ா௦ப் ஈம (6 61416 ௦7 

700 பா நே 800110811௦ ௦1 ௦௮97 கார்ர௦பர் 

ஈயா 8 (சா.அக.). 

உச்சீவனம் ப2௦//௪ற௮/7, பெ.(.) 1. உய்கை: 

[61/வ! ௦4 [8ீ6. 2. பிழைப்பு; பல!0௦00, ரா 

௦4 ரா (சா.௮க.) . 

உச்சீவி-த்தல் ப௦௦ர்க், 11 செ.கு.வி.(ு.(.) 
1. நோயினின்று பிழைத்தல்; [60 வ440 [176 ௦7 
1௦ ௨ 0(698595. 2. இறப்பின் பிடியிலிருந்து 
பிழைத்துத் தேறுதல்; 1௦ ௨58 ௦77 (6 ௦7515 
௦1 ௨ 056856 8ஈ0 06௦௦6 166 *௦௱ 17 

| 07 2271. 

உச்சுவலம் ப22ப௮௮7, பெ.(ஈ.) 1. ஆசை 
(யாழ்.அக.); 085176. 2. பொன்; 9010. 

[5/4 பூ 2 த. உச்சுவலம்.] 

உச்சே ப2௦2, பெ.(ஈ.) பிரெஞ்சு ஆட்சித் 
துறையில் ஒர் ஊர் (கிராம) அலுவலன்: 
5ர7*5 ௦711௦8 ॥ஈ 11௨ ௦௱௱யால ர 
ஈன் 114. 

[84: ப௫்/ 2 த. உச்சே.] 

உச்சேதம் ப222087, பெ.(॥.) அழிதல் 
(நீலகேசி. 637); 06501211௦1. 

[5/6 2௦6௦௪ 5 த. உச்சேதம்.] 

உச்சைச்சிரவம் (/2020-0/20/2/77, பெ.(ஈ.) 
இந்திரன் குதிரை; ஈ2௱6 ௦1 9 11௮5 
81660. 

[5/5 ௦௦௮2-8 த. உச்சைச்சிரவம்.] 
உசரிதம் பசக, பெ.(ஈ.) 

மாரு நபம் (சா.அக.). 

உசரிபம் ப£௮75௮, பெ.(॥.) உசரிதம் பார்க்க: 
566 ப$ (சா.அக.). 

உ௧௬ பய, பெ.(ஈ.) உயிர்: [17 (சா.அக.). 
உசலம் ப5௮௮௱), பெ.(ஈ.) 

66 (சா.அக.). 

நெருஞ்சில்: 9 

உசிலை மரம்; 008/3 

484 உசிதன் 

உசவோற்கம் ப2௪ஈமப்/4௪/77, பெ.(॥.) முயல்: 

1௮16 (சா.அ௮௧.). 

உசற்காலம் ப2-௮௮77, பெ.(.) விடியற் 
காலம் (யாழ்.அக.); 0௮4. 

/உ௫ற்-காலமம்] 

[544. ப 2 த. உ௫ற்.] 

உசார் ப52 பெ.(.) விழிப்புடன் இருத்தல்; 

2(810655, 'க2்ொரீபா656, 101௮௦௦. 

[பீ பகன் 2 ஐ. உசார்] 

உசிச்செடி ப52௦20ர பெ.(ஈ.) புல்லூரி; ௮ 
08851/6 லார (சா.௮க.). 

உசிதம்! ப), பெ.(ஈ.) 1. தகுதி; றா௦றா/௭ர், 
5பரி்ரிரரு, ரி 55. 2. மேன்மை: 00511௨706, 
0000 பெ௮ரிடு, 11850600௨௭௦6. "ஊரர்த்தை 
/தததை மற்திரிகளன்றி புறிவரோ 
(கிீர.௪த..30). 

[5/4 ப௦/2 2: ஐ. உசிதம்] 

உசிதம்” பகர, பெ.(ஈ.) 1, பெருங்காயம்; 
9581061104. 2. கத்தூரி மஞ்சள்: £௦ பா 
260090 (சா.அக.) . 

உசிதவசனம் (/5/2-/2520௮/7,  பெ.(.) 
1. சரியான உணவு; 3 0௦௦6 ஈ0ஓ ௦ 10௦0. 
2. மேம்பட்ட உணவு; ௦ 6௮! (சா.அக.) . 

உசிதன் ப௦ர்2ற பெ.(ஈ.) பாண்டியன் (இறை.2, 
32, மேற்கோட்பாடு) (அக.நி.); (0௨ /2அரஷ்ச 
(0. 

[5/1 ப௦/2 5 ௧. உசிதன்.] 



உரிரம் 

உசிரம் ப34/77, பெ.(.) இலாமிச்சை வேர்; 9 
1[291௮17 7001 (சா.அக.). 

உசிலோசிதம் ப57/254௮7, பெ.(.) கருப்புக் 
கடுக்காய்; 8 61804 காரு ௦1 9 வபர் 

(சா.அக.. 

உசுவாசநிசுவாசம் ப2ப/:2227/5/0:2.2௮/77, 
பெ.(1.) வலது மூக்கின் வழியாக ஆற்றலுள்ள 

காற்றை உள்ளிழுத்து, இடது மூக்கின் 

வழியாக வெளியே விட்டும், மறுமுறை மாறாக 

மூச்சுவிடும் ஒகமுறை; (॥॥ 4௦02 ாரி௦5௦01ட7) 

1௨ பார்வ] வாராகி ௦ப0ா் 1௨ ரர் ௨00 

ீற்வ/20 141௦ப0ர 1௨ ர0்ர் வார் ஜற்்2/60 

ா௦ப0 5 161 ஈ௦51! ௮0 3106 215௮ 

(சா.௮க.). 

உசுவாசம் ப2பா25௮7, பெ.(ஈ.) 1. உள்ளே 

மூச்சை இழுத்தல்; [ாவ/௧1/௦01. 2. உயிர்க் 

காற்றை உட்கொளல்; 1௮24௦ ௦7 நாலாக, 

மா௦ப9் 6௦ ரர் ௦௨471 (சா.அ௮க.). 

[உர் - சுவாசம் 2 உவாச] 

உளூர் பம்; பெ.(ஈ.) 1. திருமுன்; றா2560௦ 
௦4 ௮ 8பழஎ(0ா அப்0டு, 25 04 ௨௱௮181206. 

2. அரசியல் நடத்துமிடம்; ௮1 ௦14 ௮ப080%, 

௦௦பார்; ௦74/௦ ௦7 1௨ சொன் றாக0181௪ர6 ௦ 

51௪1௦7. 

(0. ப202 த. உக] 

உளூரக்கச்சேரி ப£்-/-/௪௦௦௮17 பெ.(॥.) 
மாவட்டத் தலைமை வருவாய் அலுவலகம்; 

சொன் ரவா ப 0411௦௦ ௦4 176 ய்0். 

/ ப. ர்பாபர-சமர்சற் 2 த. ௪.ஞூரீக்கச்சோரி] 

உசேனி பக பெ.॥.) பண் வகை 

(பரத.ராக.104); (ஈாப5.) ௮9 80௪௦17௦ றஒ௦3- 

0/0. 
ரூம் பககா/ 2 இ. உனர] 

உஞ்சேனைமாகாளம் ப/250௮0772௮27 

பெ.(ஈ.) உச்சயினியில் உள்ள சிவன் கோயில் 

(தேவா.1221, 8): 17௨ 51/௮ 86 ௪7 பழ்லா. 

[5/0 பம47௮/77௮/௮-42/2 2 க. உரசேை 

4277ம்] 

உதகோசம் 

உட்டணம் ௦௪௮77, பெ.(£.) 1. முதிர்வேனில் 

(நாநார்த்த.);5பா௱௪. 2. மிளகு (யாழ்.அக.); 

0600௦. 

[5/1 பரச 2 க. உட்டணம்.] 

உட்டாறா பரசி பெ.(ஈ.) கப்பலில் சவாய்ப் 

பாய்களை இறக்க உதவும் கயிறுகள்; ௦8- 
[௮ப/. 

[(. ப272 2 த. உட்டரறா./ 

உட்டீனம் ௦/47௪/77, பெ.(1.) குறிப்பிட்ட வகைப் 

பறவைகளின் சிறப்புகளுள் ஒன்று; ௮ 

௦௨8ா1/௦ப/2 ரி ௦் ் 6ரிம் ௦4 மார, ௦006 ௦7 

௦61911 பரீர்சாகார் 005 ௱ா(/060. 

'உட்டீளாம்... கதிபுறைட்கெட்டுள ” (காசி, 
லோ. 6) 

[5ம் பா்ற்ச 2 த. உட்டினாம்/ 

உடான் பரச, பெ.(॥.) விளையாட்டாகச் 

சொல்லும் பொய்; 16, 16 ப*$8ா60் 10 1பா. 

ஆ.வ. பகடி. 

/((. பே 2 த. உடான்.] 

உடோளக்கை ப3௪- ௮ பெ.(ஈ.) 

விரல்களை நெருக்கிக் கொண்டு, தோளுக்கு 

நேராக இரு கைகளையும் நீட்டும் 

இணைக்கை வகை (பரத.பாவ.52); (143/௨.) 

2 ௨௦0-0௦5 1ஈ மர்்ன் 6ள் லாக ௮1௦ 

ரஊ060 1 12ம் ௦7 பாட ௨௭௦ப/0875, மார் 

119215 10601 ௦1056 1௦ 006 ௮௭௦1௭. 

/உடாளம் 4 றக] 

[5ம் மம/௪ - ௬. உடோளம்./ 

உத்கிரமணம் ப/-/072277727729/77, 

வெளிப்போகை; 085510 பபர். 

[5/4 பட்வாசாச 2 த. உதிகிர மணம். / 

உத்கிருட்டம் பபற, பெ.(ா.) சிறந்தது; 

௮7 வரன் 15 லம், வாளர், கபறவரமா. 

[54ம் பர்க்க 2 த. உற்கிருட்டம்/ 

உத்கோசம் பாசக, பெ.(ஈ.) பெரு 

முழக்கம்; 1௦ப0 1௦௮100. 

[5/2 பள்ழ0ி25௪ 2 த. உத்கோசம்,.] 

பெ.(ஈ.) 



உத்சர்ச்சனம் 

உத்சாச்சனம் ப5௮:௦௦௪ற௮7, பெ.(ஈ.) ஒதா 
தொழிந்திருக்கை; (௨௱0௦ா௮ர௫/ 5ப$0 ௦ 
௦ 760118514௦ 04 580௨0 0௦0186. “உபத்திரம் 
உத்சமாஜன காலத்தை '' (கோ1பிலொ. 33). 

[58ம் பர்சசரண௪ 2 த. உத்சாச்சனம்,] 

உத்சேபணம் ப5க0௪ரசா?, பெ.(ஈ.) கூத்தின் 
மெய்ப்பாடுகளுள் (அங்க கிரியைகளுள்) 
ஒன்று (சிலப்.பக்.81, 11.ஈ.); 3௨ ௱௦௦௦௨ ௦7 
095110121௦. 

[5/0 பட்/ட.௧௦கா2 : த. உத்சேபணம்,] 

உத்தஞ்சம் ப2/௦௮77, பெ.(ஈ.) 1. செவிப் பூண்: 
ஒ௮-0௨கோர். 2. சூட்டு மாலை: வா௨௮((. 

[5/4. ப25௪ 2 ௬. உத்தஞ்சம்,] 

உத்தமர்ணன் பாகாக, பெ.(ஈ.) கடன் 
கொடுப்பவன் (சுக்கிரநீதி, 96); ௦6011௦, 
ளு 1௨௦. 

[5/4 பகானாச 2 த. உத்தமாணன். / 

உத்தமவிம்சதி ப/2ரர2-77௪-]] பெ.(ஈ.) 
ஆண்டு அறுபதனுள் “பிரபவ” முதல் விய: 
வரையுமுள்ள 20 ஆண்டுகள்; 1௨ ௫௦11௦ 
468875 1௦ஈ 'நா803௮' 1௦ ரூ ர 1௪ பாரதா 
016. 

[5/7 பரவா 5 த. உத்த.ஈம்/ 

உத்தரணி ப௪ர/ பெ.(॥.) நீர் எடுத்தற்குரிய 
சிறு கரண்டி; 8௱௮! 80௦01 ப550 *தா (௨0 
4/௮. 

[5/5 பப-ப௮ன/ 5 த. ௨ க்கரணி] 
உத்தரத்திரயம் ப1/2/௪- 002277, பெ.(॥.) 

மூன்று நாண்மீன்கள்: (6 137௨ [1915214726 . 
[5/4 பரச ர க. உத்தரத் கிரயம்] 

மானேறு (உத்தரம்), கடைக்குளம் (உத்தராடம்), 
பிற்கொழுங்கால் (உத்தாட்டாதி). 

உத்தராகம் (1//202/77, பெ.(ஈ.) 
ரணடைதலுக்குப் பின் செய்யப்படும் 
தீவினை (ஈடு, 10, 2, 1, ஜீ; எ ௦150 
2116 நாகர ௦ 5எ17-5பாஊ 

[$/ர். பர்னாிர௪ 5 க. உத்தராகம்,] 

உத்தாரணம் 

உத்தராசாடம் ப, பெ.(ஈ.) 
கடைக்குளம், இருபத்தோராவது நாண்மீன்: 

[16 2181 ௮5௮7௮. 

[உத்தரம் - அ.சாடம்.] 

[5/4 பர்ச7சகிர72 2 த. உத்தரசாடம்] 

உத்தரி-த்தல் ப், 11 செ.குன்றாவி.(.1.) 
கொடுமை செய்தல்; 4௦ உஊாஈஷ, ஈபார், கரு. 
'உத்தமனணாக்கை யுத்தரிசத்த பாடுகள் 
அத்தனைக்கும் ஏன வறிதி ” (இரட்சணிய, 
4.75). 

[5/6 ௦2172 த. உத்தரி-..] 

உத்தவம் ப/20௮7, பெ.(ஈ.) விழா (நாநார்த்த); 
1எ51414௮1. 

[5/. 01720௪ 2 ௬. உத்தவம்,] 

உத்தரியம் பச்சா, பெ.(ஈ.) உத்தரீயம் 
பார்க்க; 566 ப17அட்/77. 'தறுை கிதாபு 
துணிவ்சம்பி! மெறிர்காரக்குர் கண்மையர லே 
(பொபு திருஞான. 95). 

[5/5 பரன் 5 த. உத்தரியம், / 

உத்தாபம் பச, பெ.(ஈ.) 1. மிகுவெப்பு; 
91௭91 ௨87. 2. தவிப்பு; 151௨55. 3. முயற்சி; 
611௦7. 

[5/4 ப202 2 த. ௫ த்தாபம்/ 

உத்தாபனி ப] பெ.(ஈ.) தசை வகை 
(6ர.); 66௦10, ௨உ௱ப501௨. 

[5/:. பச க. உத்தாபன] 

உத்தாரக்கூறு ப/72:௪-/640/ய) பெ.(ஈ.) பாகப் 
பிரிவினை (சுக்கிரநீதி, 12); ஐவா1/(1௦ ௦7 
௮1௦85௮! நா௦ டு. 

[உத்தாரம் கூறுப 

[5/4 பக 5 க. உத்தரம்] 

உத்தாரணம் 32, பெ.(ஈ.) 1. எடுத்து 
நிறுத்துகை: ரபா பழ, வகா. 
2. தீங்கினின்று மீட்கை; ॥650ப10, 95 ர௦௱ 
5 0016; 0௮1/0. 

[5/4 ப2-ப்குாச 5 த. உ துதாரணம்/ 



உத்தாரம் ன உத்தியானம் 

உத்தாரம் பா, பெ.(॥.) முறையாகக் [$/ம் பட்ரிசரச 2 த. உத்தானம்] 
கொடுக்கும் சப்புனா; £ஓூப!2, 11060 உத்தானம்* ப2௮7, பெ.(ஈ.) குழந்தையைப் 
ஒ௱ாவார். மாதவி நூறுபொோன்னு பிள்ளைப்பேறு (பிரசவ) அறையினின்று ௪ ௪ ரர ௪ ௪ 

முத்தாரம் " (தெய்வசி.வறைவிவிடு.295). வெளிக்கொணரும் வினை முறை; ௦619௬௦7௫7/ 
[5/4 பபச 2 த. உத்தாரம்] ௦1௦9 ௦பர் 8 1ஈரீசார் 700 1௨ டு 1 

உத்தாலகம் பசி, பெ.(ா.) ஒருவகை ௦௦, ௦1௨ ௦01 25/02-04/775/.2724/77. 
மரம் (வீரவனப்பு. வீரைபலா.26): 8 பா ௦ 'உத்தானஞ் செய்துகறந்தன ராயமரே ' (திவ்: 
(66. போரர்பாழி. ர 7 5, 

[5/5 ப 5 க. உத்தாலகம்,] [5/ம் பட்ரர20௮7௪ 5 த. உத்தானம்..] 

உத்தாலம் ப௮௮77, பெ.(.) நறுவிலி (மூ.௮.);;) | உத்தானவஞ்சிதம் ப//2720௪௦/4/7,  பெ. 
ா௮ர௦/-1௨௮1௨0 590௦9512. (..) நாட்டியக்கை முப்பதனுள் ஒன்று 

[5/4 ப222/௪ 2 க. உத்தாலம்.] (சிலப்.பக்.81); (141/2.) ௦06 ௦1 (ராமு 

உத்தானத்துவாதசி பர்சச-ர/பபசர்சர/ 7ர்யர்ச்ன 
பெ.(1.) நளி (கார்த்திகை) மாதத்து /உத்தானமம் 4 வஞ்சிதம்.] 

வெண்பக்கப் பன்னிரண்டாம் நாள்; 1116 121 [5/4 00227௪ - த. உத்தானம்] 

ப்பா ம்க டா 1௦ ௦7 கின உத்தானி பாகர! பெ.(1.) தசைவகை; (&௱௨(.) 

/[உத்தான.ம் * துவாதசி. ௦6௦40, ௨ ௱ப50௦. 
76/5. பாகாக 2 த. உத்தானாம்.] [5ம் பற்்சற/ 2 த. உத்தான] 

உத்தானம்" ப//27௮/77, பெ.(1.) 1. அடக்குகை; உத்திட்டம் பர்கா, பெ.(ஈ.) குறிப்பு 

5பட ப்பட. 2. இடை; 182151. (யாழ்.அக.); (௦, ௭௦16, 11010௪1௦ஈ. 
[5/0 பபீசாச * த. உத்தானம்] [54ம் பச்ச 5 த. உத்திட்டம்] 

உத்தானம்” (7277722777, பெ.(ஈ.) அடுப்பு (திவா.); உத்திதாங்குலி ப/72107.பா பெ. (ஈ.) 

ரொ. * வரமளிக்கும் கை (யாழ்.அக.); 0௮10 ௮1560 

[5/4 42247௪ 2: த. ௪.ததானம்/ ஸ/௮ 0056. 

[8 ப2017//2௮7ரப//2 ஐ. உத்திதாங்குலி] 

உத்தியம் பஸ்சா, பெ.(॥.) வேள்விவகை 
(திவா.); 9 58011/06. 

[5ம் பாற 2 த. அத்தியம்/ 

உத்தியாபனம் பப்ட்கம்சாக), பெ.(॥.) 
1. முடிக்கை; மரா 0௦ 0௦001ப5100, 95 8 
0௮10010௮ 1450. 2. நீங்கச் செய்கை; கெப80 

1௦ 20௮. அன்னா லோடை நசசம்117/ 

னுகுதியாபனனு செய்தே " (பிரப். 15 37. 

[5 பட்ச 2 த. உத்தியாபனம்,] 

உத்தானம்” (//72772/77, பெ.(.) | உத்தியானம் ப12:22௮77, பெ.(॥.) பூர்சோலை 

உயிர்த்தெழுகை; [1519 4௦ 16 0690, (திவா.); 9௮102, 0211. 

£5பா௨010. [$/%் பம்கா௪ 2: த. உத்தியானம்./ 



உத்தியுத்தன் 4 
உகுதியுத்தன் ப்ட/பர்கா, பெ.(ஈ.) 

1. ஊக்கமுள்ளவன்; 8 26௮51/0ப5 06501. 
2. அருவுருவத்திருமேனி கொண்ட சிவன் 
(சி.போ.பா.], 1); 16௨ 5௪222%௪1௦௱௱ ௦ 5௪. 

[உத்தி - உத்தன்.] 
[5/7 ப௦-)/ப/72 2 த. உத்தியுத்தன்.] 

உகுதியோகம் பு்ட்்மர௮/7, பெ.(ஈ.) 
1. முயற்சி; 8110ம், ஐகார. “வேசகுமார் 
கலுழனுத்தியோகபென ” (பிரமபோத...28, 2). 
2. வேலை; ௦ப511655, ஊுிஷாறளார், ௦1 

[$/68. பட் 2 த. உத்தியோகம்] 

உத்தியோகன் பந்6/42, பெ.(ஈ.) பணியாளர்: 
௦1௦6, ரவ. 'உபயத்திராளையும் ஏத்தி 
வாங்கிடும் உத்தியயோகராகள் ' (சாவச.மய. 
பஃ. 790). 

உத்திரதம் பார்கக, பெ.(ஈ.) அச்சுருவாணி 
(யாழ்.அக.); பரன் -றாஈ. 

[5/1 ப்ச்ச் 2 த. உத்திரதம்] 

உத்திரம் பர்ர்சா, பெ.(ஈ.) தேட்கொடுக்கி 
என்னும் மூலிகை; 1101௮1 (1௦1006. 

[5/4 ப0ர௪ 2 த. உத்திரம்] 

உத்திலேசம் பா/௯௯௱, பெ.(1.) ஒருவனை 
நால்வகை வழிகளால் உண்மை கூறும்படிச் 
செய்தல் (சுக்கிரநீதி, 282); ப ப எ 
56886 1௨ ராபா ஜே (ட ரபா 1௦10 
6206018116. 

[54. /ப/0/65௪ 5: ௧, த்தில். ] 
உத்தீபகம் பரச, பெ.(ஈ.) எழுச்சி 

யுணடாக்குவது; (81 ரர் ஞ0!(க௨ ௦ா 

உத்துவீதம் 

| 5ற்ர15, உ்றபிலார். 'காமோத்திபகமான 
பொருள் 

[8/7 பட்ப04௪ 2 த. உத்திபகம்..] 

உத்தீபனம் 02௮7, பெ.(ஈ.) எழுச்சி 
யுண்டாக்குகை; (0010, ௦01110, 

உராய. 

[5/7 பட்ப0னச 5 த. உத்திபனம்.] 

உத்தீயம் ப்ட்வா, பெ.(॥.) ஏழுவித சோம 
வேள்விகளுள் ஒன்று (பிரபோத.39, 14); ௦16 ௦7 

5/6 புலார்(4௨5 ௦7 (6 55/77252011106. 

[5/4 ப்ண்ச 2 த. உத்தியம்.] 

உத்துவாகம் பபா24௪7, பெ.(ஈ.) திருமணம் 
(பார்ப்பன.); ாலா7/௮06. 

[5/4 2/2 : த. உத்தம்] 

உத்துவாகிதமுகம் ப/ப/:2ர/25-/77ப44/7), 
பெ.(॥.) தலையண்ணாந்து பார்க்கை; ௦௦1470 
பற கரம் 1௨620 10 020௨, ௦06 ௦ 14 
/77ப:2-1-20/74)/4/77. 

[உத்துகிதம் - மூகம்,] 
[5ம் ப2-௦2//22த. உத்துவாகிதம்.] 

உத்துவாசனம் ப//ப22௮7௮, பெ. (ஈ.) 
அனுப்பிவிடுகை; 560-014, 181௫௫1, பெர்பாா9, 
01851155௮1. 

[5/1 பர25௮7௪ 2 த. உத்துவாசணம்,] 

உத்துவீதம் ப/2ப௪4௯, பெ.(1.) நாட்டியக்கை 
முப்பதனுள் ஒன்று (சிலப்.பக்.81); ([1ஷ்க) பா 
௦ ரர் ஈர்ப//2-/ 

[5/6 பராச 2 த. உ தது][தம் ] 



உத்துவேகம் கி 

உத்துவேகம் ப்பா, பெ.(ஈ.) 1. மிகு 

விரைவு (நாநார்த்த.); பபெர்ொெொ௦55 ௦74 ௦14௦. 

2. அச்சம்; 1௪81. 3. திருமணம்; ற2ா/௨06. 

4. பாக்கு; 281208-பர். 

[8/0 பம்(2ர2 2 த. உத்துவேகம்/ 

உத்துளம் பாபு, பெ.(7.) திருநீற்றை நீரிற் 
குழையாது உடலிற் பூசுகை; 520 ௦1௨5 

நு காரர் றோ 8806௨0 851௦5. "மிக்க 

ஊிருமுத்தள மெய்வீறு” (அலங்காரச் ௪]; 

97 

[6/5 பப்பி) 2 த. உத்தளாம்] 

உத்தூளம் பா:ர27, பெ.(1.) திருநீற்றை நீரில் 
குழைக்காது வரியின்றிப் பூசுகை (சித். 

சிகா.விபூதி.14); பஷ) வாட ௦4 065 

டடஞஷ் கர் நறு 580160 88௭25. 

[5/0 பப்பட் 2 த.உத்தூனாம்] 

உத்தூளனம் ப௪ர௮), பெ.(.) உத்தூளம் 

பார்க்க (தணிகைப்பு.இராம.22); 596 147277. 

[5/4 பம்பை 2: த. உத்தூளன.ம்] 

உத்தூளி பர்ரிர் பெ.(.) உத்துளம் பார்க்க; 

5௦௦ பர்புளா. வெண்ணிற்றி னுத்தூவி 

(கிதம்பர.திருப்புதி!.45:42. 

[59/4 பப்ப0//௪ 2: த. உத்த] 

உத்தேசம்! பாசக்கார, பெ.(ர.) உயரம்; 9. 

'உத்சேத.ம் எழுநாற்றெழுபுத்தைந்து வில்து!" 
(ரீ ரர220710, 

த.உ. குத்துமதிப்பு. 

[5ம் படசமாி௪ 2 த. உத்சேதம்/ 

உத்தேசம்” ப//22௮/77, பெ.(.) 1. நோக்கம்; 

ஈரா, ௦016௦4, ற்ப, வா. 2. மதிப்பு; 

ஒ511 ௮12, 9ப655, ௦0/6௦ ப6, ஒபா௱ா[56. 

3. பின்னர் விரித்துக் கூறுவதற்காகப் போ் 

மாத்திரையால் பொருளை மட்டும் 

குறிப்பிடுகை; றாஓர௱ர3ு 1101௦௮1௦ஈ ௦7 8 

உதாகரிகண் 

(001௦ கர்ப் 15 10 06 ரபாற்ள பேளிொக0 வா 

0௮55171160. 

[9/4 ப௦425௪ 5 ௬. உத்தேசம்] 

உத்தேசியம் பசி, பெ.(॥.) கருதிய 

பொருள்; ௦01601 ॥॥ 19. 

[5/4 பப்்சசல்ச 5 ௧. உத்தேசிமம்] 

உத்பாதம் ப/220277, பெ.(॥.) உற்பாதம் 

பார்க்க; 566 ப/2202/77. 

[5/4 பர்.௦௮/௪ த. உதபாதும்] 

உதகபூருவஞ்செய்தல் ப/24௪-044/722 

செ.குன்றாவி.(3.1.) திருக்கொடை (தானம்) 

செய்யும்போது நீர்வார்த்தல்; 1௦ 0௦பா 9/218 

ஹல அ ஏரி /5 ௱ாக௫௨ ௦௦ வடு. உதக 

பூரூ௨ஞ் செய்து கொடுத்தேன் ” (6... 777. 

/உதகம் - பூரூவம் - செய்தவன்] 

[6ம் ப2ி?44க7மபலா2 த. உதகபூருலாம்] 

உதயகாந்தாரி ப/2)௪-647/27  பெ.(ா.) 

பண்வகை (பரத.ராக.103); (ஈ1ப5.) 8 50௨௦111௦ 

௱௮௦ரூ-டற. 

/உதமாம் - காந்தாரி] 

[5/ம் பண்ணா 2 த. உதயம்/ 

உதயபானு ப/௮௪-ம20 பெ.(ஈ.) பண்வகை 

(பரத.இராக.103); (ஈப5.) 8 50604௦ றஓ௦ஸ் 

6. 

த.வ. எடுத்துக்காட்டு. 

/உதயம் - பானுபி 

[5/6 பள 2: த. உதமாம்/ 

உதாகரணம் ப2/௮௮ர௮, பெ.(ா.) சான்று; 

|! பாம். 

[உதாரணம் -2உதாகரைமம்/ 

[5ம் பள்சி௮ாச 2 த. ௨ தாகரணம்// 

உதாகரிகன் ப/ச/காக்கற, பெ. (ஈ.) 

எடுத்துக்காட்டாகவுள்ளவன்; 047. 

"கொள்மரு தாரிகள்” (ராஸ்). 724). 



உதாசனன்" 

[$1. உதாகரி - 5: த. உதாகரிகன்.] 

உதாசனன்"' பசச்சேரசர, பெ.(1.) 1. நெருப்பு; 
1116. 2. நெருப்புக் கடவுள்; &0, 1௨000 ௦776. 

3. கொடுவேலி (மூ.அ.); ஷே/௦ஈ 16800. 
'ச1ம்கொ ளுதாசன ஊாகமதே (தேபா: 50:77) 

[5/4. /ப/2722௮௮ 2 த. உதாசனன்.] 

உதாசனன்” ப௪22௪, பெ.(ஈ.) இகழ்பவன் 
(நிந்திப்பவன்); ரரி, 8ப5 (6.5. 

[5/6். ப0-2-வ௪ 2 த. உதாசனன்.] 

உதாசனி-த்தல் ப/2௪றஈட் 71 செ.குன்றாவி. 
(4.1.) புறக்கணிப்புச் செய்தல்; 1௦ (7உஎ4 ஈர 
௦ார்!. இரப்பவரைக் கண்டால் 
உதாசனணித்தலும் இன்றி" (குறள், 70.55, 
(0சசரரகு..]. 

[5/1. பச 5 த. உதாசணி-த்தல்.] 

உதாசனி பச பெ.(ஈ.) கொடியவள்; ரிஏரு, 
௦06! ௩௦8. 'சூரீப்பணகைப் படுமூளி 
தாசி” (திருப்ப.255). 

[5/6 /:ப/2ஈ௪3௮7௪ 5 த, உதாசனி] 

உதாசினம் பசசகிரசா, பெ.(ஈ.) நினைவில் 
(கவனத்தில்) கொள்ளப்படாத சொல்: 
2௦018௱(101௦ 8௦ம். "உற்றாரை 
புதாசினங்கள் சொல்ல வேண்டாம் (௨.௮, 

த.வ. தாழ்ச்சியுரை.. 

[$/0். பர்-2-்௪ 5 த. அ தாசின்] 
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உதாரணம் 

உதாசீனம் ப223௮7, பெ.(ஈ.) 1. விருப்பு 
வெறுப்பின்மை; 1101778௭௨௭௦௦, ௨08173, 

பாசு... 2. இகழ்வு; ௦௦14௨. 

'நட்பேயுதாசீனம் பகை " (பன்ணிருபா..56). 

த.வ. தாழ்ச்சி. 

[5/. பம்.2-வ௪ 2 த. உதாசீனம்] 

உதாசீனன் ப2227௪, பெ.(ஈ.) 1. பொதுவா 

யிருப்பவன் (சி.சி.4, 8, சிவாக்.); ௦0௦ ௩/௦ 15 

ரபர் ௦ ஈ6பர் வ. 2. இல்லறக் கடனை 

முடித்து உவர்ப்புப் பிறந்த இல்லறத்தான்; 8 
1௦86 01087 ௦ 185 0180க௦60 15 

பேர்65 80 98 பற ௮ ௦01 

ி்ொராளர். 

[5/2 பப்2-5௪ 5 த. உதாசீனன்.] 

உதாத்தம் பாச்சா, பெ.(ஈ.) 1. செல்வத்தி 

னுயர்ச்சி; 119பாட ௦71 5066௦ வரு 

ஒமா65585 எள எட்பாசொ௦6 ௦ரீ வஎ், 

௦ 16 06811655 ௦7 (௦ப0ர். 

2. மறையோதும் ஒசை நான்கனுள் ஒன்றாகிய 
எடுத்தலோசை (திருவிளை. தடாதகை.8); 
15110 8008, ௦16 ௦4 7௦ பா ஈ5ீ2தாதர7, 

[5/1 பச்சா 2 த. உ தாத்தன். 

உதாத்தன் பாச்ச, பெ.(£.) 1. பெரியோன் 
(நாநார்த்த.); 0எ௨4 ஈகா. 2. கொடையாளி: 
டால! 0௦௦. 

[54ம் 02242 5 த. உதாத்தன். / 

உதாரகுணம் 0௦3௪-௫, பெ.(ஈ.) 
வள்ளன்மை; 109௮௫, ஈவார் 0௦௪. 

/உதாரம் - குணம்] 

[5/4.ப022: த. உதாரம், 7, 

உதாரணம் ப/02/272/77, பெ.(ஈ.) 
1. எடுத்துக்காட்டு; 6686. ॥|பக* ௮1௦. 
2.கண்டபொருளைக்கூறி காணாத பொருளை 
சிந்திக்க வைக்கும் கருதளவை (அனுமானம்); 
51918௱ார் ௦7 115180௦6, 11௨ ம் றளாட்ள 



உதாரத்துவம் 
௩ 

௦4 8 1018ஈ $3/10918௱ (1௦09.) “அசைச் 

சீர்க்குதாரண நாண்மலரே' (காரிகை. 

உற117 
௪ 

த.வ. சான்று. 

[57ம் பர்2௮௮72 2 த. உதாரணம்] 

உதாரத்துவம் பபா, பெ.(.) 
வள்ளன்மை; !(௦ ௮௫, ௱பாரர்ி௦னா06. 

[5/0 பற்கள் 2 த. உதாரத்துவம்/ 

உதாரதை ப) பெ.(॥.) 1. கொடை; 

[10௨ ௮1113. 'ஊரில.ஸ் 

உதாரஹதையும் ” (அகிறுபஞு். 72]. 2. உதாத்தம் 

பார்க்க (வீரசோ.அலங்.29); 566 /2412/77. 

(௪ப்1/[ 

[$/ம் ப0௮/4-/2 2 த. உதாரதை,] 

உதாரம் பச, பெ.(.) 1. கொடை; 

ர்டினன[டு, 9ள௦பு, ஈபாரி௦னா௦6. உதார 

சீலய ரங்காகோளள் ” (பாரத.கிரு.... 724. 

2. மேம்பாடு; ஈ௦்1டு, ராணா. 'கதனம்லதா 

முதாரமகா பென்னணினும்” (ஞான வா. 

ைரரக்,.5.4). 3, குறிப்பினால் ஒரு பொருள் 

சிறப்புப்படத் தோன்றுவதாகிய குணம் 

(தண்டி.20); 11010211௦0 0 ॥ஈ06௦ 

5000681101 07 1௨ 600618௮106 ௦ [௦ 

வார்௦ா௦6 ௦7 2 10/09, உ௱௱ளர் ௦8 0௦௯௦ 

௦௦௦/0 (504). 

[9/6 ப௦02௪ 5 த. உதாரம்] 

உதாரன் பச, பெ.(.) 1. கொடையாளி; 

10௦2! றா, 0ாகா௦ப5த 96150. 

2. சிறந்தவன்; ௮ ற6£50 ௦1 9௦௦0 200655, 

௦4 மாரி, வாரா (8). 

[51% பச 5 த. உதாரன். 

உதாரி பசக் பெ.(ஈ.) உதாரன் பார்க்க; 586 

பீ. "உதறி மேனிய கானமே ” (சேதுப: 

துருமா37. 

[6/5 பச: த. உதாரி]]] 

உப்பாசவர் 

உதானன் ப௦372ற, பெ.(ஈ.) பத்து வளிகளுள் 

(தசவாயுக்களுள்) ஒன்று; ௮ ॥1(௮! ௭7 ௦7 (1௪ 
௦௦0, 16 850௭00 62/0, ௦6 ௦7 25௪- 

/2/ப (பிங்.). 

[5/0 ப2272 2 த. உதானார்./ 

உதானன்றிசை பசக பெ.(ஈ.) வாயு 

விளங்கம் (சங்.அக.); 88)! ௨॥//011௦ 

பே5010216-1௪9௩௨0 சரா மகார 

[உதானன் 4 திசை] 

(5/ம உதானன் 2 உதானன்.], 

உதிட்டிரன் ப௮ி42, பெ.(.) பாண்டவரில் 

மூத்தவனான தருமன்; ///027/504/2, (116 

610251 ௦7 (176 /22/722-2.27220: 

[5/4 நுயள்ட்5ற்ர்ச 2 த. உதிட்டிரன்.] 

உதிசி 275] பெ.(.) வடக்கு; ௦. 'உதீகித் 

திருத்திய திசையில் " (இரகு.முடூஞ.342 
[5ம் பரி: த. உதீசி] 

உப்பர்காவி பசக: பெ.(.) காவியின் 

மேற்பாய்; பற 1௦0 5௮] (1/4.//21.83). 

/பீ. பசா*2 த. உப்பார்கானி] 

உப்பார்சவர் ப௦0௮-22௪0 பெ.(1.) கப்பலின் 

மேலிடத்துக் கட்டப்படும் பாய்வகை; பறற 

(௦00-0௮௮ 5 (14.1/௮ர.83). 

/0. புன 2 த. உ௰்ா] 



உப 

உப பக, இடை. (றவா.) 1. உபசந்தி, உபக்கிரகம் 

என்பவற்றில் வருவது போல அருகு (சமீபம்), 

முதன்மையற்றது (அப்பிரதானம்) 

என்பவற்றைக் காட்டும் ஒரு வடமொழி 

முன்னொட்டு (உபசருக்கம்); 8 514. கரேனாம(வ]| 

௦ ௨ரோ௦ஈ௱வ நாளி ௱ழநாா நாலரொர்நு ௦ 

5ப51012741655. 2. குறைந்த அல்லது குறை 

என்னும் பொருள்படும் ஒரு முன்னொட்டு; ௮ 
0ா611% ௨௦110 180% ௦ 0671101603. 

3. துணை; 8ம18ூ ௦ 560008ர. 

வடமொழியில் ப, அடிப்படையாக, அருகில் 

செல்லுதல், முன்னுக்குப் போதல் அதாவது பக்கத்தில் 
போதல், என்னும் பொருள் தருகிறது. ஒன்றுக்கு 
அருகில் இருப்பது என்னும் வழக்கு பின்னர் 

ஒன்றுக்குத் துணையாவது, அடுத்த நிலையில் 
இருப்பது போன்ற பொருள்களிலும் ஆளப்பட்டுள்ளது. 

தமிழில் உப பெரும்பான்மை துணை அதாவது 
இரண்டாம் நிலை என்னும் பொருளிலேயே 
வழக்கெய்தியுள்ளது. எ-டு : உபதலைவர். 

வடமொழியில் பழக. ஓடு, உடன், கீழ் 
முதலியவற்றையும் அன்றியும், அதன் கூட 
என்பவற்றையும் உணர்த்தும் முன்னொட்டாக 
வருகிறது. 

உபக்கிரகம்' பும்௪- ௩20௮, பெ.(ஈ.) 
பெருங்கோளை (கிரகத்தைச் சுற்றியோடுஞ் 
சிறுகோள்; 88161/(6. 

த.வ. துணைக்கோள். 

[5/ம். பற௪-ரா௪௪ 2 த. உபக்கிரகம் / 
உபக்கிரகம்” பம்ச-/6/7௪ஏசா, பெ.(ஈ.) சிறை 

(நாநார்த்த.); றார5௦. 

[5/். ப0௮-ராச்௮5 க. உ.பக்கிரகம், ] 
உபக்கிரம் பச௪-///௪ பெ.(ஈ.) முகர்தல்; 
510. 

உபக்கிரமணம்' ப௦௪-/-7௮2௮/, பெ.(ஈ.) 
தொடக்கம்; லோ ளட, 60. 

[5/6. பசக 5 த. உபக்கிரமணம்.] 
உபக்கிரமணம்? ப௦௮-/6-/௮77௮7௮/7, பெ.(1.) 

பண்டுவம் (மருத்துவம்) செய்தல்: 11 211116 

லு உபக்கிரமி-த்தல் 

60106 1௦ ௦0 00௨210 பட௦, ௮1426 1௦ 

போ 01662865. 

[5/0 ப22-//277௪_௪ 2 த. உபக்கிரமணம்,] 

உபக்கிரமணிகை ப5௪-/-//௮772004 பெ. (7.) 

1. முகவுரை; 061206. 2. பாயிரம்; 11௦00௦14௦1. 

[5/1 பற௮-/0௮71௮ற2 த. உபக்கிரமணிகை,] 

உபக்கிரமம்' ம௪-/0௮77௮77, பெ.(॥.) 

தொடக்கம்; ௦௦௦0, ௦0௦௱ள௱ஊணளார். 

"ஊிஞ்சுமுபக்கிரம மூபசங்கார நடயரபம்" 
(பர போத. 2.2 77). 

[5/7 பம2-௪ 2 த. உபச்கிரமம், 7] 

அருகில் செல்லுதல், வருதல், சென்று சேர்தல் 

என்ற பொருளுள்ள (௭8 என்னும் வேரிலிருந்து 

பவ என்னும் சொல் பிறந்துள்ளது (மா.வி.). 

தமிழில் அது தொடக்கம் என்னும் பொருளில் 

ஆளப்பட்டுள்ளது. 

உபக்கிரமம்” பும்௪-வர்கரக, பெ...) 
1. பண்டுவம் (மருத்துவம்); ௨௦16 1ஈ 116௦௫. 
2. மருத்துவப் பயிற்சி (வைத்தியாப்பியாசம்); 
600476 11 ௦௮0106. 

[5/6 ப௦ச-/னாச 2 ௬. உபக்கிரமாம், 7) 

உபக்கிரமம்” பச்௮௪௱௮, பெ.(ஈ.) மறம் 
(விக்கிரமம்) (நாநார்த்த.): றா/௨55, 

[5/8 பறச-னாச 2 ஐ. உபக்கிறாமம் / 

உபக்கிரமி-த்தல் 0௪-ம், 11 
செ.குன்றாவி.(.1.) தொடங்குதல்; 1௦ 6௨01ஈ. 
'பாரட்டுக்களைய/டை வே ச/ரிப்பதாகு 
அ பக்கிரமிக்கிறார்'' (ஈடு, 7 7 7 ஐ). 

௭ என்னும் வேரிலிருந்து பிறந்த பழ3/ 2 
என்னும் வடசொல் தமிழில் உபக்கிரமம் என்னும் 
வடிவத்தில் வழக்கூன்றியுள்ளது. இப்பெயர் பின்னார் 
வினைப்படுத்தும்போ து உபக்கிரமித்தல் என்று 
வடிவம் பெற்றுள்ளது. வடமொழியில் பற 
என்பது தொடங்குதல் என்னும் வினைவடிவத்தில் 
ஆட்சியுள்ளது. தமிழ் வினைவடி.வம் பெயரிலிருந்து 
வினை தோன்றிய 

காட்டுகிறது. 

பின்னாக்க நிலையையே 



உபக்கிரயம் 

உபக்கிரயம் பம்௪-/-/72)2/77, பெ.(7.) முகர்தல்; 
உசா. 

உபக்கிராமம் பம்ச௪- 2௮, பெ. (.) 
சிற்றூர் (உட்கிடைச் சிற்றூர்); ஈக௱/எ1, 
092௨01 571௨06 (0.0.). 

க.வ. பட்டி. 

[54ம் பச ராச 2 க. உபக்கிரர£மம்] 

உபக்கிராமம் - கிராமத்தை (ஊரைக் காட்டிலும் 

சிறியது. இன்றைய அரசு கணக்கின்படி பல 

சிற்றூர்கள் சேர்ந்தது ஒர் ஊர். வடசொல் 0௮ 

என்பதற்கு மக்கள் வாழிடம், களர், சிற்றூர் ஆகிய 

பொருள்கள் உண்டு. இச்சொல் தமிழில் ஊர் என்ற 

பொருளுடனும் பெருவழக்கெய்தியுள்ளது. கிராமம் 

என்னும் சொல் ஊரைக் குறித்தபின் அதனினும் 

சிறிய வாழிடமான சிற்றூரைக் குறிக்க உபக்கிராமம் 

என்னும் சொல் வடமொழியில் வழக்கூன்றியுள்ளது. 

உபகச்சம் பம௪-/2004/77, பெ.(1.) வெள்ளை 

யாமணக்கு; ॥ா௦9ப/ ௦88101-04 இலர். 
/ 
ப் 

உபகஞ்சிகம் பற்௪-ற்னா, பெ.(ஈ.) 

கருஞ்சீரகம்; 1௮06 பேரா 6௨0௦, ॥/9வ/2- 

5810௮. 

உபகண்டம் பம௪-4272௪7, பெ.(.) கழுத்தடி; 

1௨ ௦௦ ௦71௦ 1800௦௮ பல்க (17௦ 120% 

௮012110120 ௦8௩100-1012%. 

/உப * கண்டம்/ 

[5/7 00௪ 2 த. உப] 

கள் 2 கண்டு 2 கண்டம் - கழுத்து. 

உபகந்தம் 

உபகணம் ௫௪-௪௮), பெ.(ஈ.) கருங்கோள் 
செங்கோள் (இராகுகேது) (மங்களே. பாயி. 1); 

(251௦௱.) 46 8500 வா 02500 

1௦025. 

உப - காம் 

ர5/மூ பரச த. உப] 

குல் 2 குலம் - கூட்டம். குல் 5 கல் 5 கல. 

கலத்தல் - கூடுதல். குல் 5 குள் 5 கள். கள்ளுதல் - 

கூடுதல். கள் 2 களம் - கூட்டம், கள் 2 கண். 

கண்ணுதல் - பொருந்துதல். கண் 2 கண. கணத்தல் 

- கூடுதல். கண் 5 கணம் - கூட்டம். 

[த. கணம் 2 5ம். 7௮12.] 

உபகதை ௦௪௪-4௪௮ பெ.(ஈ.) 1. கிளைக்கதை; 

படா ஈனா2ி6, ௨7௦7 51௦௫, 018006. 

2. கட்டுக்கதை (சங். அக.); 18016. 

[உப - கதை./ 

[8ம் பழச2 த. உப] 

ச. கதை 2 5ம் 62072] 

பற௮1218 என்னும் வடசொற்குச் சிறுகதை, 

கதை, துணையாக விளக்கப்படுவது (கிளைக்கதை) 

என்னும் பொருள்களை மா.வி. காட்டுகிறது. 

இப்பொருள்களுள் கிளைக்கதை என்னும் பொருளே 

தமிழில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், கட்டுக்கதை 

என்னும் புதுப் பொருளும் இங்கு உருவாகியுள்ளது. 

கிளைக்கதை மூலக் கதையோடு தொடர்புற்றிருப்பது 

போன்று மூலக்கதையை விளக்குமுகத்தான் புனைந் 

துரைப்பதால் இப்பொருள் தொடர்புடையதாயிற்று. 

உயகந்தகம் பம்௮-/௮72227௮/7, பெ.(1.) கந்தகம் 

குறைவாயுள்ள ஓர் உப்பு வாறு 5௮1/1 வாரா 

1258 ௦4 5ப10௮16, 005ப/0//1. 

உபகந்தம் ப௦௪-/௮௦2/), பெ.(1.) அளவிற் 

குறைந்த மண(வாசனை)ப் பொருள்; 

றஏாரீபா5 ரர் 1655 ௦0௦பா. 

/உப 4 கத்தம்] 
[8/ம் பச த. உப] 

காந்து 2 கந்து 2 கந்தம். 



உபகம் 
494 

உபகம் ப௦௪௮/, பெ.(॥.) பெண்ணிடம் சேர்தல்; 

டா ௮ ௦௮ 5ஐயவ]. 

[574. பகர த. உபகம்,] 

உபகமம் ௦௪7௮௮7, பெ.(.) 1. ஏற்பு 
(அங்கீகாரம்) (நாநார்த்த.); 3006013௮0௦. 
2. அணுகுகை; 8001080. 

/[5/7. ப0௮-ஏ௮7௪ 5 த. உபகமம்,] 

உபகரணம் 0௮-2௮,  பெ.(ஈ.) 
1. துணைப் பொருள்கள்; 151ஈப௱ார், 
ஊவா, 6௨௨5, 9008181ப5 . 
உ வால4, 88 4655615 ௮4 8 5அ011106. 
"உகந்த பொருளோ டிபகரண கொரங்கு 
சோத்தி” (சே.தப, அம. 22), 2. துணைக் 
காரணம் (திவா.); 181 பாவார்அ] 6356. 
3. உயிருக் குதவியானது; ஈ68௱5 ௦74 
5051816006 வரரா 500௦10 (176. 
4. துணைச் செய்கை; 8010 ௦ ௦0ஊ121௦ 
0018 ம் வு ரபர். 

த.வ. துணைக்கருவி. 

/உப 4 கரணம்] 

[56 ப த. உப] 

கருத்தல் - செப்தல். ௧௬ 5 கரணம். 4௪727௪ 
என்னும் சொல் செய், செயல்படுத்து என்னும் 
பொருளுள்ள (8 என்னும் வேரிலிருந்து பிறந்ததாக 
மா.வி. காட்டுகிறது. “கர என்னும் தமிழ்வினை 47 
எனத் திரிந்து அங்கு வழக்கூன்றியுள்ள து. 

உபகரணவைத்தியம் (92-9௮. 
பனா, பெ.(ஈ.) கருவியினால் செய்யும் 
மருத்துவ முறை; (௨ ௦0௨௮44௨ நாகன் ௦் 
யட்டி: 0ா201408-5பா06ர. 

[உப கரண(ம்) - வைத்தியம். 7, 

[5/7 6௮0/௪ 2 த. வைக்கியம் ர 
உபகரி-த்தல் ப௪௪-/௪%, 14 செ.கு.வி.(4.॥.) 

உதவுதல்; 1௦ 6006 ௨/0. 0௦ ௨ (ொறொ655, 
ரா 3 ட 6111, 651௦ 13/௦ பா. 'திவ்யாத்ம க்வரப 2வலகாண்யத்தைக் 

காட்டிய்கரித்தான் (ஈடு. 711). 
[உப * கறி-] 

[5/7 பச த. உப ரி 

உபகாரகன் 

கருத்தல் - செய்தல். ௧௬ 2 கரி. 'பறாரிஎன்னும் 

வடமொழி வடிவத்தில் தமிழ்வினை கருவுடன் 
உபமுன்னொட்டு சேர்ந்துள்ள து. 

உபகருமம் ப/5௪-4௮:ப/77௮777, பெ.(ஈ.) குறைவான 
தொழில்; (1॥ ஊர்ல) ொர்60 *பா௦்௦ா- 
10௦ 1யா௦1௦. 

/உப - கருமம்] 
[51 ப௦௪2 த. உப] 

௧௬ - கருமம். 

உபகற்பம் ப2௮-௮0௮77, பெ.(ஈ.) 1. காட்டுத்தீ, 
செங்கல் சூளையின் நெருப்பு முதலிய வற்றால் 
வெந்த சாம்பலைக் கொண்டு 
முறைப்படியமைத்த திருநீறு (வீபூதி) (சைவச. 
பொது 183); 880760 851765 12918 1௦௱ 
ஈல்பாவ! 1௦251 116 ௦ ர௦௱ வாரி ஈறா௮0௦ 
0106 ௦ பிர ரா ௨0 ஜாஒ0லா௨0 2௦௦௦1010 
(0 ரய/6, ௦6 ௦7 (6௨ புட ப். 
2. காய கற்ப மூலிகைகளைக் கொண்டு 
மருந்து உருவாக்குங் காலத்து அவற்றிற்கு 
உதவியாகச் சேரும் சரக்குகள்: மெர்கரு ௦ 
ஈரா ரோபத5 பார் வாட ௮00௦0 9௨ 
106018 1௦ 16 [175 - ௦௦ ொப05 
ப560 ஈ 16 றா60வாக4௦ஈ 07 ௮ னிவ ௨௮ 
உன். 3. தேற்று மருந்து: ௮ ா602௮121/௦0 
௦$1514ஈ0 ௦4 105 ௦௦0 10/௦பா நூ 
“ஊரா றவ 091680011௦ ஒர். 

[உப - கற்பம்] 

[5/4 பச த. உப] 

கல் - கலி - ஒன்று சேர்தல், கூடுதல், மிகுதல், 
பெருகுதல். கல் 3 கல்பு 5 கல்பம் 5 கற்பம். 

உபகாதம் ௦௪-௪௪, பெ.(ஈ..) நோய்; 
0159592966. 

உபகாரகன் புர பெ.(ஈ.) 1. உதவி 
செய்வோன்: 95515(44ர், ரீர்வா், பளுவீகம்ம. 
,கிர்ஹேதுகமாகத்தாளே புயகாரக ஊாணாரன் 
(ஈழ. 771. 2. மருத்துவனுக்குத் துணையாளி: 
௨௱வ6 ஈ60(0௮| 3651514௮14 

[5/7 ப2ச- தை 3. உபகாரகன்.] 
த அல் | 

ன ஆ.பா.ஈறு. 



உபகாரச்சம்பளம் 

உபகாரச்சம்பளம் ௦/42442-0-2௮/70௮, 

பெ.(ஈ.) 1. ஓய்வூதியம்; ௨5/0. 

2. படிப்புக்காக அளிக்கப்படும் பொருளுதவி; 

50/85. 

த.வ. உதவிச்சம்பளம், உதவித்தொகை. 

[உபகாரம் 4 சம்பளம். / 

[5/0 பச த. உபப/ 

கர 5 காரு * காரம். 

சம்பு கூலம், நெல்; அளம் - உப்பு. 

பழங்காலத்தில் சம்பளம் கூலமும் உப்புமாகக் 

கொடுக்கப்பட்டது. 

த. சம்பளம் 5” இர். 8வாட்லக (றா௦வவா0ளொ ௦ 

௦௦31510115 1௦: 3)/௦பாஞு, 8100 107 வளி.) 

உபகாரசுமிருதி பும்்சமார்பபர் பெ.(ா.) 

செய்ந்நன்றியறிகை; [ஊஊஊ ௦01 8 

100 8௦04, ரொ௮ர1ப06 7௦ ௨ ௦ ௨ளரிர் £6091//60. 

'உபகரரசம்.மிருதிிளா லே அப் பாற் 
கொண்டாடுிகிறாாககர் (இவ். திருப்பம். 77. 

[உப கார - சுமிருதி] 

[5ம் ப௦௪2 த. உப] 

[5/1 02-42-2105: ஐ. உபகாரசுமிருதி!/ 

உபகாரம்! ப2௦௮4:2:5/77, பெ.(.) 1. உதவி; 61, 

25515181௦௨, 0றற. 1௦ அபகாரம். 

"நல்லாரொருவாக்குச் செய்து அபகரரபம் 
(வாக்கும். 2), 2. கொடை (பிங்.); 028911, 977. 

3. காணிக்கை; ௦011611010, ௦0/91௦. 

"நயறந்திறிய வயகார நல்கினார்கள் 

(கிருபா; 2 4, 

த.வ. உதவி. 

ரீ 

[உப 4 காரும்] 

[5/7 பச த. உப] 

கருத்தல் - செய்தல். கரு 2 காரு 2 காரம் - 

செய்கை. உப - துணை, உதவி. உபகாரம் - துணை 

செய்கை, உதவி புரிகை, உதவி. 

உபகாரம்? ப௫௪7௮௮, பெ.(॥.) மகிழ்ச்சி 

(அக.நி.); 03. 
[9/0 பச்ச 2 த. உபகாரம்] 

405 உபகிரமம் 

உபகாரம்” பச௮:௮:௮), பெ.(ஈ.) குறைந்த காரம்; 

155 31/46 1௮ ॥௦௱௮-[100-வ1ா6. 

/உப 7 காரம்] 

[5/௩ ப த. உப] 

/கி 2௯9 கரி கார் கரத்தல் - உறைத்தல், 

குராபபு- உற; கார 2 காரம் - உற) ஏரிச்சம், 

ரை பபற்ற பெண்டாக்குக் கொடுக்குவ 

காரமருந்துப 

உ பகாரன் ௦௪4௮௪7 பெ. (1.) உபகாரி பார்க்க; 

566 பமி242/7. 

[6ம் 0௫-22 2 ஐ. உபகாரம் 2 உபகார] 

உபகாரி பம௮4௪7 பெ.(.) உதவி செய்வோன் 

(பிங்); ௦௨16120101, 0806810ப5 6500, ௦0௦ 

௦ 15 ௦61010. 

த.வ. உதவுநன். 

[5/ம் பறச- (அ 2 த. உபகாரி] 

/உபகாரம் 2 உபகாரரி. இட உடைமை குறித்த 

ஈறு] 
உ பகாரிப்பு /2௮737ற௦0ப, பெ.(.) முழுவதுமாக 

மலர்ந்த பூ; 8 01௦5500, ௮7ப!! 08 1௦௧௭. 

உபகாரிவிரணம் /5௮72-1-727௮77, பெ.(॥.) 

மெழுகு; 14/5%. 

உபகாலிகம் 2௪73277௮77, பெ.(.) உபகுஞ்சம் 

பார்க்க;566 ப,22-0//94/77. 

உபகிதம் ௫௪/2௮, பெ.(1.) தொல்லை 

(உபாதி)யுடையது (விசாரசந். 321); 1௮1 கர்/௦் 

[௮5 8407 

[5ம் பரசி த. உபகிதம்/ 

உபகிரகம் ப4்௮௪2௮/7, பெ.(1.) நோய்களை 

யுண்டாக்கும் ஆவி, காற்று (கிரகம்); 2 (80 ௦7 

ணெ 0௦8ப58ா0 01568565. 

உபகிரமம் ப்ச-/0௮7774/7, . பெ.(॥.) 

1. நோயாளியைக் கவனித்தல்; 84600௨ ௦ 

2 091/2. 2. மருத்துவம், பண்டுவம்; 

உர், றாக௦1106 ௦7 ௮001108110 ௦7 

16010116. 
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உபகிருசம் ப2௮ப5அர, பெ.(.) ஒரு வகைப் 
பல் நோய்; 8 (0 ௦7 1661 0166956. 

உபகிருதம் பமக்ர்ப2சொ, பெ.(॥.) உதவி 
(சங்.அக.); 85515180௦6, ரல, 810. 

[5/2. பற-022 த. உபகிருகும், ] 

உபகிருதன் பும்அர் பற, பெ.(॥.) தானாகவே 

ஒருவற்குத் தன்னேற்பு (சுவீகாரம்) புகுந்தவன் 
(ஏலா. 31); (84) 5வ11-011ா 800, 80 

2000160 பார 16 ௨ வார். 

உபகிருதி பம் ப பெ.(.) உபகிருதம் (வின்.) 
பார்க்க; 866 0௮2217. 

[5/1 பச-/7042 த. உபகிருதி] 

உபகில்லியம் ப5அவ/ந/௮7), பெ.(ஈ.) திப்பிலி; 
1௦00-0600. 

[5/1. பற௮-6படச 2 கு. உபகுல்வியம் ௮ 

உபகில்லியம்..] 

உபகுசம் பும், பெ.(ஈ.) பல்லீறில் வரும் 
கொப்புளம்; 9ப௱-௦॥. 

உபகுஞ்சம் 24 ப/௮1, பெ.(ஈ.) 
1. கருஞ்சீரகம்; 0120 ௦ப௱ரா. ௨. ஏலம்: 
௦௨:08௱௦௱. 

உபகுஞ்சிகம் ௦௮09௫, பெ.(ஈ.) சிற்றேலம்; 
5௮1 ௦0808௱௦௱. 

[5/5 ப௦௪- (பரிமா 5 த. உ பகுருந்சிகமம்..] 
உபகுஞ்சிகை புமசர்படசன] பெ.(॥.) 

1. கருஞ்சீரகம்; 0180% ௦ப௱ரா.. 2. ஏலம் (மூ.அ;); 
௨௨௦ இலார். 

[உப * குஞ்சிகை,] 

[5/4 ப௦22 த. உப] 

குசி 5குஞ்சிகை, 

உபகுஞ்சிதம் 2, பெ.(ஈ.) 
கத்தூரியரளி: ஈப51-016௮1047 

உபகும்பம் பம் பெ.(ஈ.) 1. 
பே௱!ா-56௨௨0. 

0௦1௦. 

சீரகம்: 
2. காட்டாமணக்கு; ூர்0- 

உப்குரு ப௦௪-௪பய, பெ.(ஈ.) துணை ஆசிரியர்; 
9$51518ார் (6௮018, 86511௮ா( (௦ ௨ பொய், 

உபசங்காரம் 

[உப 4 குரு] 
[5/1 பச த. உப] 

குரு - பெருமை. குரு 5 குரவன் - பெரியோன், 

ஐங்குரவர், இரு முது குரவர். குரு என்னும் 
சொல்லுக்குப் பெரியோன் என்பதே மூலப் 

பொருளாகும். 

உபகுல்லம் ப5௮4ப/௯ர7, பெ.(1.) சுக்கு (மூ.அ.; 
0160 04. 

உபகுல்லாவிசம் பம்௯ய/272௪-7, பெ.(ஈ.) 

கம்பளி மரம்; ௦8161 ஐ118 1166. 

உபகுல்லியை' ப5௮(ய/%௮) பெ.(ஈ.) திப்பிலி, 
மருந்துக் கொடிவகை: |௦10 0600. 

[5/5 ப௦௪-(ய2 2 ஐ. உபகுப்வியைபு 

உபகுலலியை” பசய் பெ...) கிளை 
வாய்க்கால் (நாநார்த்த.); 62௭௦ ௦. 

/5/ம. பறபற? த. உபகுவ்வியைரி 

உபகுலியம் பச, பெ.(ஈ.) 
உபகுல்லியை' (மூ.௮.) பார்க்க; 8௫௦ 
/0(படனி, 

[5/4 0௦௪-022 ௧. உபகுவியம்] 

உபகுலியை ப5அ்ன பெ.(ஈ.) உபகில்லியம் 
பார்க்க; 5686 ப௮10:௮77. 

[5/0 பறசுபற்22 த. உபகுலியை/ 

உபகுலோசிகம் ப௦௮ய/53(7௪௱, பெ. (1.) 
கத்தைக் காம்பு; 6120% ௦91800ப ௦ ற60ப 
4160. 

உபகேசி ப பெ.(ஈ.) 4. நப்பின்னை: 
//௮0,0/904] 8) ய/176 ௦4 1௩௨. 'உபகேகி 
தோண்பணாரந்கான் (வள்ளாஃமா. 27 நே.மிதா: 
செொசம், 5) உரை), 2. இடுமுடியாள்; ௩19060 
ங்கா. 

[5/7 ப௦௪-2௮/5 க. உபகேசி/ 

உபசங்காரம் ப௦௪-சசர்சகுகா, பெ.(.) 
1. முடிவு, அழிவு; 80, 654ப௦11௦, 
£60ப௦11௦0. ௮. கூட்டுறவை யழித்தல்; 
6௦0 ௮ 0௦0௱ட௦பா0 1௦ 115 மார! 
616௨18 . 'தறுவாதி பபசங்காரப் 



உபசத்தி 

படுிகையால்” (௫.2.7, 3.2, கிவாச்...] 
3. முடிக்கை; 5பா௱வ20, 8ப௱௱ாரஈர பற, 

[95ப௱ாஉ. 'உபசங்கார நடையாய் ”(பீர்போத, 
22, 77). 4. படைக்கலனைத் தடுக்கும் மந்திரம்; 
[792102 1௦ நாவாய் ௮ 0210(௦ப/௮ா ஈ155116 

ரா ரமன் மெய்த்தவப் படையை 
உலைக்குகுற் கு.ப சங்கார நானறிகிலள் (வரத, 
பாகு. பார“. ௪2. 10, 

[5/0 பச-5௮17-/௮௪ 2 த. உபசங்காரூம்/ 

உபசத்தி பு௪2சம் பெ.(॥.) 1. ஒன்றுபடுதல்; 
பார. 2. உதவி; 89/06. 3. ஈகை; 0144. 

[5/ம் பம-.2214/2 ஐ. உபசத்தி] 

உபசந்தானம் ௦௪2௮227477, பெ.(.) 
தொடுக்கை; 125120, (௮0470, ஏற்ற ௧ வா 

0. “வெங்குளைர.... உபசந்தாளாம் பார்பரா 
மறைய மித்தான் (கூடார 20 இர்பான் 27, 

[5/4 ப௪-சடரு/47௪ 2 த. உபசற்தானம்/ 

உபசந்தி பம்௪-ரரர் பெ.([.) சந்திக்குச் சற்று 

முந்தின காலம்; ௦100 ௦7 (46 ]ப51* 0601௦ 
பறாா56உ ௦ா 8பா5எர். "சந்தி உபசந்திகள்ள் 
பேகுதீறத.புறிந்து “(௪௪௦:௪. பொது, 775, உரை), 

த.வ. அந்திசந்தி. 
[உப - சந்தி] 
[5/ம் பச 2 த. அஉபப/ 

அந்து 5 அந்தி 2 சந்தி. 
உபசம்மாரம் பம்௪-௮71அ௮77, பெ.(॥.) 

உபசங்காரம் பார்க்க; 566 /022௮/17472777. 

[5/4 பச-ச-௮௪ 2 க. உபசம்மாரம்/ 

உபசமயம் ப5௪5௮77௭/௮77, பெ.(॥.) முட்கத்திரி; 

ரிஸ் ர்ற/ல-5ெவாபய௱ ௱்ா099. 

உபசயம்” 

உபசமனம் ப/2௪3௮/77272/77, பெ.(.) 1. அமைதி; 

[வாடு 06558140 ௦1 லம்சாவ! 801௦0 10 

[6 றபாட௦56 ௦07 5॥8ர் ௦௦ர்௨ாற!/51/0. 

2. அமைதிப்படுத்துதல்; ௱!(/09110. 

3. தணித்தல்; ௮800685110. 4. வலி ஆற்றும் . 

மருந்து; 8 60/06 1974 2/5 றவ வா 

ஷா ராகு. 

[5ம் 0௦௪2௮7127௪ 2: ஐ. உபசமனம்/ 

உபசமி-த்தல் பம்ச2௮77, 11 செ.கு.வி.(5.1.) 

அமைதியடைதல் (உபசாந்த மடைதல்) 

(மேருமந். 724); (௦ 06௦௦16 0ப/650811. 

[5/ம பம--2- 2 த. உபசமி-] 

உபசயசரீரம் பம்௪2௪)2-2277௮/77, பெ.(.) பரு 
உடல்: றார/81081 0௦0௫. “ரோசாதிகளாறி 

கெடுிகின்ற உப௫யசராீர.ம் ௨4௫ (நீலகேசி) 

209 உர), 

[5/4 ப0௫-௦௮)2 4௮௪ 2: த. உபசயசரீர்மம்/ 

உபசயம்' பம்சசசவ7), பெ.(.) 1. மிகுதி 
(பி.வி.44, உரை); 80யா0௮09, 660655. 2. எழு 

கோள்வீடு (லக்கினத்துக்கு) 3, 6 , 10, 11 ஆம் 

இடங்கள் (விதான. மரபி. 3); 16 370, 60, 100, 

1114 8/5 ரா 1௨ 85080. 

3. வளர்ச்சி; ராக்.  உபசயாபசயங்கசர் 

உடம்பின் தன்மைக் 

[5/6 0௮2-0௮௪ 2 த. உபசயம்/ 

உபசயம்” ௦௪8௯௮77, பெ.(॥.) 1. நோய் 

குணப்படல்; 0156885உ 6௨11) போம். 

2. நோயைத் தணித்தல்; 1௪ ௮௮0 ௦7 

0156௮56 மர 5ப/ரக01௨ £2௱௦0(/65. 3. ஆற்று 

மருந்து; 8 விஷு ௨01076, 8 1212111014] 

பொப். 4. தடுமன் கொள்ள வாய்ப்பு; 14௦ 

116௦௦0 ௦ றாஒ0வெ௦4௦ ௦7 ௮ 5106 65௦ 

௮95 1017 ௦௦10 610௦. 5. உணவு அல்லது 

மருந்துகளின் குணத்தைக் கொண்டு நோயை 

உறுதி படுத்துதல்; 012000௦515 1௦ 146 

6116௦4 ௦7 ர்வ ௨1/௦165 ௦1 1௦௦0 ௦ 

௦௦/06. 6. அருகிருத்தல்; டர 128, 81 

௮0 ௦ ௦௦56 05. 



உபசாக்கதாகம் 

உபசர்க்கதாகம் ப5௪2௮/442-227௮/77, பெ.(ஈ.) 
இனிப்பு, உப்பு முதலியவற்றை அளவு கடந்து 

உண்பதாலும் களைப்பு அல்லது சோர்வடைந்த 

பொழுதும் கடுங் காய்ச்சல் காலத்தும் உடம்பில் 

நெடுநாளாகப் பற்றிய நச்சு, காலத்தும் 

உண்டாகித் துன்புறுத்தும், மேன்மேலும் 

உண்டாகும் நாவறட்சி; 8 ஈகா! ௦ 
6606585146 (51-0௦ ஞ/்ம5/5, 6 1௦ 1 
பாற் ௦17 6006855146 5811 ௦ 8பர2 
ு 1000 ௦ 1௦001) 1௮110ப6 ௦ ௩௦௨655 ௦ 
108565 ௦4 18/2ா 80௦௦08/60 054 (454 ௦ 
௦1 ஐ0150049 1100 ௦௦/6 0156896. 

[உபசாக்க - தாகம்] 

[5/1 ப0௪5௮19௮ 5 த. உபசரக்கம்,] 

தாவம் தாகம் 2 5ம். 02/௮, 

உபசர்க்கம்' பா,  பெ.(ஈ.) 
உபசருக்கம் பார்க்க; 566 பம்ப், 
'கையாதிமிடைந்து நின்றதைப் பெயரிட்ட து 
பசாக்கம் ”(.வி.45), 

[54ம் ப02-5௮104 * க. உபசர்க்கம்] 

உபசர்க்கம்” பமா, பெ.(ஈ.) 
1. நோய்வகை (நாநார்த்த.): ௮ 016695. 
2. துன்பம்; 110016. 3. நோய் மேல் நோய்; ௮ 
0156956 8பற61-110ப060 ௦௩ 8௦ 
4. நோயின் வேறுபாடு; 08106 600951௦0௮0 
டூ வாடு 0186856. 5. இறப்புக் குறி; 11816221௦7 
௦ 8௦ ௦7 06217. 

[5/4. ப௦2-5௮1725 த. உபசார்க்கம், / 
உபசாமம் ப5௮2௮77௮/7 பெ.(॥.) தோலின் கீழ்; 

௦66914 (6 51/1 - டு / 9219114212 

[5/ர. ப௦2௦௮7௮5 க. உபசர/்வம்.] 
உபசரணம் பம௪5௪௫ர௭௱, பெ.(ஈ.) (குருதி) 

அரத்தத் திரட்சி; 3௦௦ப௱பி21௦1 ௦7 01௦௦0, 
106510. 

உப்சரணை ௦௪2௮௮௮) பெ.(ஈ.) பணிவிடைச் 
செய்கை: ௮௦14 671 பெரு, 00 பார்ட ப 
௦6[௮/௦பா, [68060. 

க.வ. பணிவிடை. 

[5/. ப௦2-௦௮௮௪ 5 த. உபசரணை..] 

உபசன்னத்துவம் 

உபசரம் பம்), பெ.(॥.) ஆ (பசு)க்கள் 
கருக் கொள்ளுங் காலம்; 1௨ 061100 ௦74 
065191௦ ர ௦086. 

உபசரி-த்தல் பச், 11 செ.கு.வி.(5.|.) 
1. பணிவிடை செய்தல்; 1௦ ௮11 பற ஈர் 
“650604, 500/ 48ா6ா௭1/௦0. 2. மதிப்புரவு 
(மரியாதை) காட்டுதல்; 1௦ 5008 0௦பா68)/ (௦, 

[606146 வா் ல ௦ மர்்டரானாக ௦7 0௦1116 

91111௦, எக மார் பெர்ர்டு.... குமரன் 
றன்னை முற்கொடு பாதல.ம்போ ப/பசறித்த 
பின்னா ”(சேருபு, உிசூரம, 7/0), 

த.வ. விருந்தோம்புதல். 

[5/0 0௪-௦௮ ௬. உபசரி-] 

உபசரியம் 5௪2௪௮7, பெ.(ஈ.) கருக் 
கொள்ளல்; 110௨0௭14௦1 85 (ஈ 1௨7௮65. 

உபசருக்கம்' ப்ச், பெ.(.) பெயர் 
வினைகளுக்கு முன்வரும் முன்னொட்டு 
(அவ்வியயம்); 56. ௮04/701௮/ ௮௭௦௮0௱௦௱॥௮ 
ஒ6!11% 85 அப, உப. 

[5/6 ப02-9௮(௪ 2 த. உபசரக்கம்.] 

உபசருக்கம்” பும்சசைபசா, பெ...) 
1. சிவப்பு; ர800955. 2. அம்மை (மாரி) முதலிய 
கொள்ளை நோய்கள்; 60108ர(௦ 0185௮56 
5ப0் 8 8௱வ!-0௦%. 3. நோயின் கடுமை 
அல்லது இறப்பைக் காட்டுங் குறிகள்; 
5ப6ங வா ஆ ௦7 ௮ 0166996 ௦ 
ஷுாட்ா5 ௦7 02௮/4. 

உபசருச்சி ப5௪5௮:ப௦௦]/ பெ.(ஈ.) உபகாரம்” 
பார்க்க; 866 ப௦௪-(2:27, 

உபசல்லியம் ௦௫௪5௮1௮7, பெ.(1.) 1 ஊரின் 

அருகு (நாநார்த்த.); ா௦)/௱1௫ு. 
2. தாழ்த்தப்பட்டோரின் குடியிருப்பு (புலைச் 
சேரி); பலராக ௦14 16 0601685560 0௦1௮5565. 

[54ம் 02-5௪ 2 த. உபசவ்வியாம் / 

உபசன்னத்துவம் (/.0227/74/11/:2/77, பெ.(1.) 
அடைக்கலம் புகுந்து (சரணடைந்து) கேட்க 
வேண்டியவற்றைக் கேட்கை; 896140 (ஊரப0௦ 
ற 8 ஏபப 850 295 (6 186 ௦௨5 0௦ப15 



உபசனனம் 

௦162௮160. “சீடன்றனது ிதிவதுப 
சன்னத்து பாபம் "(சேதா சூ. 78), 

[5/0 ப2ச-௪௮77-022 ஐ. உபசன்னத்துவம்.] 

உபசனனம் ௦௦௪2௮7௪7௮7, பெ.(॥.) பிறப்பு; 
0௨௭௮214௦ ா௦௦:௦௭௮1/௦௭. 

[6/ம பமச22 த. உபசனனம்.] 

உபசாகை 2௦௪-5௪௮ பெ.(.) 1. கிளையைச் 

சேர்ந்த கிளை (சி.சி.1, 14, சிவாக்.); உவ 

மாஅ ௦ ௨1626, 8600009ர/ 0 5பட-ல/ ணு 

மாலா. 2. உட்பிரிவு; 5ப%5யங15101. 

[51 ப௦௪-௪௮/0௪ 2: த. உபசாகை..] 

உபசாந்தசாதி ப௦௪24725-2207 பெ.(॥.) 

பாலில் உணர்வுத் தொடர்பாக 

வகைப்படுத்தும் நால்வகை ஆண்பிரிவு 

களுளொன்று; 06 ௦4 1௨ 1௦ பா 025565 ௦4 

ராவா 021460 8௨0௦௦10/0 1௦ (ப51. 

உபசாந்தம் ப௦2-22708/77, பெ.(॥.) 

1. மனவமைதி; ௦வ௮௱ா௨55, 1௮0 ய, 

0௨௮௦ஏ7பா௨55. 'உபசாந்த சிததகுருகுல் பவ! 

பாண்டவாக்கு (தி.ர.ப்ப. 773. 

2. தணிகை: (9௮4௦, வரலா. “தோய் 

(வியாதி) உபசாந்தமாபிற்று 

/உப - சாந்தம்] 

[5/6 பச த. உய// 

உபசாந்தமருந்து ப௦௪௪௮742-714707210 

பெ.(ஈ.) 1. நோய் தீர்க்கும் மருந்து; 8 

1௨010106 811400 “ஒரி பபர் ஈ௦* போ 8 

௮11974௮111) உப - றக॥/க71146. 

2. வலியைக் குறைக்கும் மருந்து; 6010௦ 

1௮4 “12௨5 ஐவ - &ா௦ந௪. 

[உப 4 சாந்தம் - மருந்து: 

[5/4 பச த. உப] 

மரு 2 மருந்து: 

உபசாந்தி' பம்௪-2௮ம் பெ.(ஈ.) உபசாந்தம் 

பார்க்க: 595 ப0௮-2௮72௮. "தொடாப்பா 

னையாவையு மகலநீத்துப சாற்தியளித் திடு ் 

(சேகு; கோடித். 3]. 

உபசாரக்கை 

/உப -* சாந்தி] 

[$/0. ௪2 ௬. உப] 

சர.ந்து.ம் 2 சாந்தி, 

உபசாந்தி* ப௦௪-2274 பெ.(1.) 1. வலி அல்லது 

துன்பத்தைக் குறைக்கும் மருந்து; எரு 

601016 181 £61/065 9210 85 00/ப௱ 

௱ஊறா்/க ௦. 2. மருந்தின் வேகத்தைத் 

தணிக்கும் மருந்து; 031600110௦. 

3. நோயாளிகளுக்குத் தொல்லை (உபாதை) 

நீங்கி அமரிக்கையை யூண்டாக்கல்; 8 

1உஊ௱௦ா8ரு 1122 9146 1௦ ௨ ௦ பா060 

௦ 5101 06௭50 0௪7௦1௦ 16 0௦0105 எாரவ, 

11151 - ௨/0. 

த.வ. ஆற்றுமருந்து, தணிப்பு மருந்து. 

[உப - சாத்தி] 

[5/ம பழச த. உப] 

சாந்தம் 2 சாத்தி! 

உபசாபம் பம்௪-220௮77, பெ.(.) 1. வேறுபாடு; 

015 பாமா. 2. இரண்டகம் (துரோகம்); 

1உ௮௦்ளு, 112250. 

[56% ப௦௮/20௮ : ஐ. உபசாபார், ர] 

உபசாயகம் ப2்௫-22௪௪௮, பெ.(॥.) அடுத்துத் 

தூங்கல்; 512610 ௮1௮11. 

உபசாயிதத்துவம் ப௦.௪5ஆ/2/7/0277, பெ.(ஈ.) 

பத்தியம் முதலியவற்றால் நோயைத் தணிக்கும் 

வழி: ஈா௦£ாத ௦4 ௮1லஷு9 ௨ 056856 சர் 4 

61௦ - 01111௦ 1உவாளர். 

[9ம் பச எய்ம் 5 த. 

தத்துவம்] 

உபசாரக்கை பச௪2௮௪-4-/5/ பெ.(॥.) இரண்டு 

கைகளையுங் குவித்து மார்போடணைத்து 

மதிப்புரவாகக் காட்டும் இணை க்கைவகை; 

(11க௫/௮.) 0951பா6 மரின் ௦௦1 ரவா ர கர்ட் 

௬௨௦ ௦ 0௦ ஐலா ௮6 0௦படா்॥ 0105௦ 

72௦6 (௦ 1206 ௮௦ ௮1௨ ௨0 1094௪ ௦ 16 

டாஓ௮5ஐ1 ஈரா ௦௦10 5படா/581/0௱ 1௦ 1௦ 

வொ ௦14 ௨05.  'உபசாரக்கை...... 

உபசார 



உபசாரகன் 

குடங்கையீர்ண்டுங் கூப்பிமா் நிருத்தம் (பரத. 
பார 54). 

[உபசாரம் - ௧,] 

[5/4. 0௦2-௦௮௪ 2 த. உபசாரம்.] 

செய் 2 கெய் 2 கை, 

உபசாரகன் பும்௪-2௫௪920, பெ.(1.) மதிப்புரவு 

செய்வோன் (சங்.அக.); 00பா16௦ப8 0௦150, 

உங் 0/5 850 601/ப[1ூ. 

[5/0 ப0௪௦௮௮/௪ 2: த. உபசாரகன்.] 

ன்” ஆ.பா.ஈறு. 

உபசாரங்கேள் (ட்)-த(ட)ல் ப௦௪5௮௮7-௧, 
11 செ.குன்றாவி.(5.1.) இழவு கேட்டல் (துக்கம் 
விசாரித்தல்); 1௦ 6௦0016. 

[உபசாரம் 4 கேட்டல்.] 

[5/1. ப02-௦212 2 த. உபசாரம்] 

கேள் 2 கேட்டல், இ 

உபசாரஞ்சொல்(லு)-தல் ப௦௪5௮௮9.. 
8 செ.குன்றாவி.(.(.) 1. முகமன் கூறுதல்; 1௦ 
0855 00001௱6ா16 ஷு ॥6506015. 
2. இழவு கேட்டல் (துக்கம் விசாரித்தல்); 1௦ 
000006. 

[உபசாரம் * சொல்று]-] 

[5/4 பச 2 த. உபசாரம், / 

உபசாரப்பூநீர் ப௦௪2௮:௪-௦-2 7 பெ.(1.) உவர் 
மண்ணினின்று உருவாக்கும் பூநீர்; ரீய/ஊா'5 
8௮11 0560 ஈ 16 ராஷ் ௦4 தரர் 

[உபசாரம் 4 பூதர்] 

[5/0். ப22-௦௮:25 த. உபசாரம், 7, 
உபசாரப்பத்திரம் ப0௮.54/2-,0-0௮1/௮/77, 

பெ.(ஈ.) ஒருவரை வரவேற்கும் போது அல்லது 
விடைகொடுத்து அனுப்பும்போது படித்துக் 
கொடுக்கும் அறிக்கை: ௦ ௱11௱6௱ா(கரு 
8007685, ௦0ஈ 8 1௮] ௦0088100, 85 ॥ 
610040 3௮ 068௭50 ௦ ௦10010 ஈர௱ 
18616]. 

த.வ. வரவேற்பிதழ், விடைதருவாழ்த்து. 
[5*4. 22-௦௮-௦0௭5 க. உபசாரப்புத்திரம்] 

உபசாரன் 

உபசாரம்! பம்௪-2௮௮77, பெ.(ஈ.) 1. மதிப்புரவு: 

பெரிடு, 0௦14ாக55, பாட்காடு, சர்வா. 

9ப651, எிம்ரந். 2. முகமன் கூற்று (பிங்.); 

5௮/ப1௮1௦, ௦௦௱ர்௱சார். 3. உபசாரவழக்கு 

(பி.வி.46) பார்க்க; 566 ப222௮/2-//-4110. 4. 

மரபாக கூறும் கூற்று (உபசாரமாத்திரமாகச் 
சொல்லப்பெறும் வார்த்தை); 0௦௱9-0௮911௦1 

ஒமா65560 ௦ாடு/ ௫ வஸு ௦7 10விறு. 

த.வ. முகமன், மரபுக்கூற்று. 

[5/1 ப2-௦௮/௮ 2: த. உபசாரம்] 

உபசாரம்* பம்௪-2அ௮-7, பெ.(ஈ.) 1. தொண்டு 
(சேவை) (நாநார்த்த.); 5௭1106. 
2. காணிக்கை; ௦1160. 3. நோயாளிக்குச் 
செய்யும் உதவி; ஈபா51 9 ££ஈ0ன60 10 8 
ஒயில். 4. நோயாளிக்குச் செய்யும் பண்டுவம்: 
626! 900010601௦ 9 0812. 5. குறைந்த 
அன்ன சாரம்; 06110௦180௫ ர் ரக - 

0௦௦௭. 

[5/4 ௦௪௦௮2 5 த. உபசாரம்] 

உபசாரவசனம் பம௪52:௪-௦2827௮7, பெ.(.) 

முகமன் கூற்று; ௦௦பார60ப5 01500 பா56, 
௦௱் (8௫ 8001656. 

[5/0 ப௦2-௦2/2-/202௮725 க. உபசாரவசனாம்/ 

உபசாரவழக்கு ப5௪5௮:௪-௦௪/௮%ய, பெ. (ஈ.) 
ஒன்றன் தன்மையை, மற்றொன்றன் 
மேலேற்றிக் கூறுவது (குறள், 73, உரை); 
॥9ப௭(்6, க001௦௭4௦ ௦1௨ வ்ரிட்ப16 ௦8௦௦ 
௦016௦1 பழ௦ு ௮௦: 58௦04௫ ஈர. 

த.வ. பிறிதேற்றம். 

[உபசார((ம்) 4 ஊழக்கு..] 

[5/1 0௪௦௮௪2 த. உபசாரம் ]/ 

ங்கு 2 வழக்கு, 

உபசாரன் பச்ச பெ.(॥.) உபசாரகன் 
பார்க்க: 56௦ 0௮22720421. 

[5/4 ௦௪-௦௮ ஐ. உபசாரன்..] 



உபசாரி" 

உபசாரி' பம்2-5௮ பெ.(॥.) உபசாரகன் (வின்.) 
பார்க்க; 866 2௪.5௮:204/7. 

[5/௩ பற௪௦2/7 5 த. உபசாரி]]/ 

உபசாரி ப5௪-2அ7 பெ.(॥.) நோயாளிக்கு உதவி 
செய்பவள்: 2 1௮1020 ஈபா5௦ ௧0௦ 19/65 021௦ 

௦4 6 510%. 

[உபசாரம் ௮ உபசாரி] 

“இ: பெ.பா.ஈறு. 

உபசாரிகம் ௦௪2277௮7, பெ.(.) உபசார 

வழக்கு பார்க்க; 56௨ ப(/,0௮.5£4414/-40. 

"தனினையே யரு.மாசென்பது போப 

சாரிகம் கேதார... 725), 

[8/4 புச௦ா/ச 5 த. உபசாரிகம்/ 

உபசாரிகை (௦௪-22-9௮21 பெ.(॥.) துணையாளி; 

2 065௦ 4/௦ ௮11605 ௦ ௨ 5106 றயிளார். 

[5/1 பற௪௦௮ள ௮ உபசாரிலகை.] 

உபசி பச; பெ.(ஈ.) கலவிக்காகப் பெண்ணிடம் 

சேருபவன்; 6 4௦ 165 டூ 1௨ 5109 ௦௦ 

20010800௨5 8 ரொ 10 146 றபாற௦568 ௦7 

5ல0ய௮! 1100 பா56. 

[5/௩ பறச5/- த. உபி] 

உபசிக்குவா பச, பெ.(ா.) உபசிகுவை 

பார்க்க; 566 ப5ி25/௪பன: 

உபசிகுவை பம்சஃப! பெ.(.) உண்ணாக்கு 

நீண்டு வீக்கத்தை உண்டாக்கி 

உண்ணமுடியாது, இருமல், அருவுதல் முதலிய 

குணங்களைக் காட்டுமோர் நோய்; 8 01568568 

௮1160 டூ 0௦09) ஊர்ல ௦1 1௦ ௦௮ 

210 1௦௦௮1௦ ௦7176 பப்ப 2௦௦௦௱0௮/௨0 

பந உவா, 18 வாள் 1௦ 0௮11 ௦௦ப10 ஈ௦1 

624௦7 ரோ! வர்்௦ெம் இவரா. 

[8/6 பறசாற்ப2 - உபசிகுலைப/ 

உபசிங்கி 2௪4] பெ. (7.) நாவில் வரும் புண்: 

௮ பினா ௦ 16 1000ப6. 

உபசித்தி பச்ச பெ.(ர.) வெள்ளை நாகணம்; 

வர் ௭௦௦ ௦4 றிகா!-௦௦1௦0 ப91/ப௱. 

உபசித்திரை பம்சகரரரன பெ.(ஈ.) 1. ஆல்; 
ஓவரு 66. 2. எலி; [௭ர். 
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உபசுகரம் 

உபசுகரம் 

உபசிதரோகம் பம௪௮5௦202௮/77, பெ. (1.) 
1. வெப்பச் சன்னி; 8! 800016௦11௦ 511016 

09ப560 0 ஐழு௦5பா6 1௦ 6000655/6 68, 

121பாவ! ௦ அரி] 6௪4 511016 0: 6221 

2000ல0ு. 2. வெயிலில் திரிவதா லுண்டாகும் 

இசிவு; 3 5ப0081 41150% ௦04 இகாவட/515 ௦ 

பரு 1௦ ்கமாகா-5யா்0106. 

75/. ப0௪௦//27ம/7௮ 2 த. உபசிதரோகம்,] 

உ பசிரிட்டம் பச்ச/277, பெ.(॥.) புணர்ச்சி; 

௦01/௦, 5ஓ(பவ! ரார்சா௦௦பா56. 

உபசீரிடம் பச்சன், பெ.(ா.) தலையி 

லேற்படும் வளி மிகுதியி (கபாலவாயுவி)னால் 

சூலி (கருப்பிணி) களின் தலையில் 

வீக்கத்தையுண்டாக்கி அவ்வாறே வயிற்றி 

லிருக்கும் குழந்தைக்கும் உண்டாக்குமோர் 

நோய்; 8 0156856 008120(611560 63 ஓவவிாா0 

௦42 6805 ௦1 6௦14 1௨ ரி ௨ கொம் 

௮10 16 நாடகம் பகா. [115 851010 ௮156 

ண 1௨ ௮060 000104௦௭ ௦7 ஷப ஈ 16 

601௦ ௦716 1680. 

த.வ. தலைப்பருமல். 

உபசீவனம் பம௪-3%:௪7௮/7, பெ.(.) 1. பிறரைச் 

சார்ந்த வாழ்க்கை; வெள்ளோடு பழ௦ ௦1௦15, 

119, 5ப0;6௦1 (௦ 017215. 

2. வாழ்வி (சீவனத்தி)ற்குரிய பொருள்; 1௦௮5 

௦14 1/௮4௦௦0, 8ப51ா8ா06. 

த.வ. ஒட்டுவாழ்வு. 

[ம் ப்ளை: த. 2 புசி வனாம்./ 

உபசீவி-த்தல் ப2ச30/, 11 செ.குன்றாவி. (ர.) 

உயிர்வாழப் பிறரை அல்லது பிறிதொன்றைச் 

சார்ந்திருத்தல்; 1௦ 060810 1௦ ௦7௪5 16 பட 

௮ ற6ா50ஈ 0 16/9. “இத்த ஐத் 

மொன்றைய/பே உபதிவரிக்க சமயம் ” 

(ரஜுசம்ப, 7225 

த.வ. அண்டி வாழ்தல். 

[5/4 புறக்க த. உபசினி-/] 

ப..௪.2ப/72/2/77, பெ.(ஈ.) 

1. கறிமசாலை; 00012. 2. நறுமணப் 



உபசுருதி 

பொருள்; 821065. 3. சேரும் பொருள்; 8 

௨012ம். 

உபசுருதி ப5௪-3ப7ப2/1 பெ.(॥.) இரவிற் கேட்கும் 
வானொலி (ஆகாயவாணி); [ஈம் ௦7 
5ப06சபாவ! 0106 118810 எ4 ஈ/ர௩் 8ஈ0 
5ப000560 (௦ 106161| 116௨ *ப(பர6. 
“போகேமலொள்னா வுபசுருதி சொல்லி 
பலம் "(அறும் சத. 62), 

[5/4. ப2௪-ள் பரி த. உபசுருதி] 

உபசென்மம் பம்௪-5277௮77 பெ.(1.) ஒருவன் 
பிறந்த விண்மீனுக்குப் பத்தொன்பது முதல் 
இருபத்தேழு முடியவுள்ள விண்மீன்கள் 
(இலக்.வி.பக்.796): 17௨ (610 90பற ௦14 ஈரா 
1865817185 0௦பார்60 7௦ ௦0௦6 ஈர] 
72188112. 

த.வ. ஈற்றொன்பான். 

[5/0 பமகணாச 5 த. உபசென்மும் / 
உபசேசனம் /022882௭௭,  பெ.(ஈ.) 

இன் றியமையா து வேண்டப்பெறும் உப்பிட்டு 
ஊற வைத்த ஊறுகறி முதலிய பக்க உணவு 
வகைகள் (உபகரணங்கள்); 61158, 
ஷோவா. 'பாவனொருவனுக்கு ம்ருத்யு 
உபகேறசன கோடிபிலே நிற்கிறான் "(ஈட 7 ர 
5, வயா. பத். 277) 

த.வ. தொடுகறி. 

[5/₹. ப2௪-525௮7௪2 5 க. உபசேசனம்,] 
உபசேவை ப௦௪5,௮' பெ.(ஈ.) புணர்தல்: வ0 

[ர்ச௦௦பா56 வார 

உபஞ்சரோகம் (௦25௮702977. பெ.(॥.) மேக 
நோயினாலேற்படும் புண் (விரணம்): ௭ 
4888 ௦ ஷாரி6 507௨. 

த.வ. மேகப்புள். 

உபத்தநிக்கிரகம் (0௮//2-5//07/௪7௮, பெ.(ஈ.) பாலியல் விருப்பத்தை விலக்கல்; [651 - [வம் 07 5லய௮] 955100 ௦ 06817௨. 
உபத்தபத்திரம் (/.0/12-0௪71௮1ர7, பெ.(ஈ.) அத்திமரம்: |ஈ௦௮ா 119-166. 
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உபத்தபாதம் (/0௮//5-0.202/77, பெ.(ஈ.) 
ஆண்குறிக்குப் போகும் அரத்தக் குழாய்; 9 
2111௦ப/௮ 1000-1655 வ] 16௮010 1௦ 1 
9818181146 ௦002 ௦7௮ ௮/௨. 

த.வ. ஆணநாளி. 

உபத்தம் பும்ச//2, பெ.(1.) 1. பிறப்புறுப்பு 
(சன்மேந்திரம்) (மச்சபு. பிரமமு. 11); 990௮12114௦ 
98. 2. பெண்குறி (பிங்.); ஐபொபெொ௱ 
ஈயில். 3. இடுப்பு; 16 பா் மா (6 2. 

த.வ. அல்குல். 

[5/4. ப0ச-5ப25 த. உ புத்தம். / 

உபத்தாயம் பச்ச*௭ பெ.(ஈ.) 1. பொய், 
பொய்ப்பழி (அபத்தம்): ஈ1/51௮106. 2. துன்பம்; 
66௫. 3. வழிவகை: 5௮15. 

உபத்தானம் பும்சர்சாகா, பெ.(1.) அந்திநேர 
வழிபாட்டு (சந்தியாவந்தன) முடிவிற் செய்யும் 
மந்திரப் புகழ் (துதி); றா £601150 ௮4 1 
0௦56 ௦1 5௮ஸ்்:2-டண2௮7. காயத்திரி 
செயா யத்தானத்தின் ஹொழில் முடிக்கு” 
(கூர்ம, நித்தியகள். 5). 

த.வ. அந்திப்போற்றி. 
[5/1. ப0௪-50௮7௪ 25 க. உபத்தானம்] 

உபத்திதி பச பெ.(ஈ.) 1. அறிவு (ஞானம்); 
4169௦0. 2. அருகு, அண்மை (சமீபம்); 
டட 

/[5/ம். புற த. உபுத்திதி] 
உபத்திரம் பச்சர்ர்சா, பெ.(ஈ.) துன்பம் 

(யாழ்.அக.); 66 



உபத்திரவசுரம் 

உபத்திரவசுரம் ப5௪/47202-2ப2/77, பெ.(॥.) 
புண் (விரணம்), காயம், வலி முதலியவற்றினா 
லுண்டாகுமோர்வகைக் காய்ச்சல்; 39 (80 ௦4 
12௫ வார் ௦பா06, ॥ார்பரூ வார் றவ - 

அபா 12/4. 

தவ. வலிக்காய்ச்சல். 

[உபத்திரவம் 4 ௬ரபம்.] 

[5/ம் ப0-01௮02 2 த. உபத்திரம். 

சுள் 2 சுர 2 சுரம். 

உபத்திரவம் பம்ச/1/202777,  பெ.(॥.) 

1. இடுக்கண்; வாரு, 00025510, 10210. 

"தரச் கடிகணசா உபத்திரவம் செய்தான் 

2. இன்னல், துன்பம்; லார ௪5 காா6, 

௮141/0/௦, டியி பரா ௦ ௦ 

௦௦0. பகியுயதீதிரவம், மனோபத்திரவம் : 

3. நோயின் மூலமாய் ஏற்படும் துன்பங்கள்; 116 

5106 155ப€5 ௦7 9 0156956. 4. ஒரு நோய் 

மூலமாக மற்றும் சில நோய்கள் உண்டாதல்; 9 

0156௮5௨ ௦ 015௪௨௮9565 0௦0௦பாபாற (0 

௮0௦1 0166296, 16 ௦௦ஈ௦பாகா௦6 01 140௦ 

னா௱௦ாக 016௨௮8௨௯௮5 1ஈ 1௨ 5௭6 றலி 

௦௦௱ழ1/௦௮(/௦ஈ. 5. சீழ்ப்புண் (ரணம்), புண் 

முதலியவற்றால் படும் கொடுந்துன்பம்; 116 

பழங் வாம் 0515௨0 ஆறாக 

1ஃயாம் ர ௦265 ௦7 ங௦பா், ப௦ஊ ௪1௦. வரு 

பர்வ 5 ௮௦௦10, ஈர்கர௦ர்பா9 ௦௮181௫. 

கள்ளி, ஈக! 094255. 6. திடீரென 

உண்டாகும் நிகழ்வு; 1௪4 வர்ர ௭1௨௦ ௦ 

௦௦௦பா5 5பொடு. 7. தொல்லை, தொந்தரவு; 

ரு. பட்டுப்புடவை வேணுமென்று! 

மானை-௮ி உபத்திரவஞ் செய்கிறாள் 

த.வ. தொந்தரவு. 

[5/0 பம௫-ப௪௦22 த. உபத்திரம்] 

உபதஞ்சக்கறை பம22௪2-/-4௮௮ பெ.(॥.) 

மேகவொழுக்கினால் ஏற்படும் மாசு; 8 

வாள] ௦ா ஷூறாரிர்ப௦ (வரார். 

/உபதஞ்சம் - கறை./ 

[5/4 பற௫-௦275௪2 த. உபுதஞ்சம் / 

௧௬ 2 கறு ௮ கறை - கருப்பு, மாசு. 

உபதாது 

உபதஞ்சம் ௦௪-௪௮, பெ.(॥.) 1. பாலியல் 

நோய் (மேக கிரந்தி); |ப£5 4௨8௨௨. 
2. உண்ணும் போது தொட்டுக் கொள்ளும் 
ஊறுகாய் முதலியன; 101/6 610. ப860 85 

9பவி/81125 1 220 10௦௦0. 

[$/ம் ப0.௮-2௮7.22 5 த. உபதஞு்சம்./ 

உபதஞ்சவீறு பம்2௦2/2-0/7ப, பெ.(॥.) பாலியல் 
(மேக) நோயின் வீறு; 4௨0௭௦௮! ௦ 8/௦ 

106. 

/உபுதஞ்ச(்) - ஊறப் 
[5/௩ ப02-0275௪ 2 த. உபதஞ்சமம்./ 

உபதம்சம் பம்௪227775௮77, பெ.(ஈ.) உபதஞ்சம் 

பார்க்க; 866 ப/,2௮/2//2/77. 

[5/7 ப௦௪-0௮7222 த. உபதம்சம்/ 

உபதமிசம் ப2௪/277/22/7, பெ.(॥.) 1. பக்க 

உணவு (உணவின் உபகரணம்); [ஒ15॥ 

ருரு ஓ௮௫னா வார் 1000 1௦ வ! [௦ 

290061116௨. 2. பால் (மேகவிரண) நோய் 

(பைஷஜ.); உரவு 016, ராணா. 

[8/ம் ப0௮-௦௮/7122- ஐ. உபுதமிசம், ர] 

உபதாகம் ப2௮-/27௮/77, பெ.(॥.) பனை (மூ.அ.); 

வாரா2-0வ௱. 

உபதாது ப2௮-/224,, பெ.(ஈ.) பொன் முதலிய ஏழு 

மாழை (தாது)க்களைப் போலத் தோற்றமுடைய 

இழிந்த ஏழு மாழை (உலோகங்)கள் (சங்.அக.); 

டு ௦16 ௦1 56/8 ஈரா /5, ாரீார்௦ா (௦ 4/0 

ம். சுவர்ணமாட்சிகம், தாரமாட்சிகம், துத்தம், 

காஞ்சியம், ரீதி, சிந்தூரம், சிலாசத்து. 

த.வ. தாழ்மாழை. 

[5/0 ப0௪-/2/ப/2 த. உபதாது: ர] 



உபதாபம் 

உபதாபம் ப௪20௦௪7, பெ.(॥.) அழற்சி, 

வெப்பவுணர்வு (நாநார்த்த.); 6பாராரஈ0 

58591௦. 

[5 பற௮/2௦22 த. உபதரபம்] 

உபதாபன நாடி பம௪௦2௦22-72] பெ.(॥.) 

மூச்சுக் குழலின் நாடி (தமரக சாகை நாடி); 16 
௦௦0 வர்ர. 

[உபதானம் -- நாடி..] 

[5/0 ப02-ப10௮722 த. உபதானம்.] 

நாள் 2 நாளி 2 நாழி - நாடி. 

உபதாபனம் ப௦௪240274/77, பெ.(॥.) உபதாபம் 
பார்க்க; 8566 (/0௪-0725௮7. 

உபதாளம் பும்ச-/௪௮, பெ.(ஈ.) ஐந்து 
சிறுதாளங்கள் (பரத. தாள. 3); 880000௮ர௫ 

6-௱ஐ5பா65, 1௫6 1॥ ஈயா. ஆதிதாளம், 
பாரவதிலோசனம், குடுக்கம், சிங்கதந்தம், 
த்ிமாதிதிரை, 

த.வ. சிறுதாளம். 

[உப 4 தாளம்.] 

[5/5 ப௦ச2 த. உப] 

கூள் 2 தாளம், 

உபதானம்' (/,2202772/7), 
உபாதானகாரணம் $6௦ 
(/22/2174427217௮/77, 'அையிதற்கே 
ய/பதானமாகும் (பாரத. இராச, 4), 

[உப * தானம்.] 

[5/1. பற த. உப] 

[த. தானம் 5 ரர். 2௪. ]] 

தரு 2 தா 5 தானம். 

உபதானம்” ௦௮0௮0௮, பெ.(ஈ.) 
1. தலையணை (திவா.); ஈ॥41௦8. உப௨(க 
2. அடிக்கல் (அஸ்திவாரம்) (வின்.); 1௦பா0௮14௦1. 

[5/4 பமச-ப27௪5 த. உபுதானம்,] 

உபதானம்” பும்ச2சாசா பெ.(ஈ.) நோன்பு 
(விரதம்) (நாநார்த்த.); (191005 5975௮௦. 

[5/1 ப௦௪247௮5 த. உபுதாணம்,] 

பெ.(ஈ.) 

பார்க்க: 

504 
உபதேசகலை 

உபதானம்” பம227௮/7), பெ.(॥.) நஞ்சு (விடம்); 
0௦1501. 

உபதி' ப௫சம் பெ.(॥.) 1. சக்கரத்தின் ஆரம் 
(வின்.); 176 வம ௦1 88௨9 மன்கா (6 

ரவ 80 6 ௦ொபேர்்ோனா௦௨. 2. அச்சம் 

(வின்.); 1681. 3. வஞ்சனை (நாநார்த்த.); 
06091. 

[5/1 ப009/5 த. உபதி!] 

உபதி” பம்சமர பெ.(ஈ.) 1. பயன்பாடுள்ளது, 
அதாவது கை; 14௮4 சர்ர் 15 பீபி [.6. 11௪ 
810. 2. புல்லூரி; ௨ 08789511௦4] இலர். 

உபதிசை பு௪-ர2 பெ.(ஈ.) கோணத்திசை; 
ரோ 601216 ௦11 ௦7 16 0௦0355. 

[உப - திசை] 

[5/4. பச: த. உப] 

திக்கு 2 திசை. 

உபதிருட்டை பும்சர்பறின பெ. (ஈ.) பூசகன் 
(புரோகிதன்) (சீவக. 2362. உரை); ார65, 86 
6 ௦0000ப௦107 04 ௦6௦/5. 

[5/0. ப2-௦125/25 த. அ பதிருட்டை..] 
உபதேசகலை பு௫௪௭25--(-4 பெ.(1.) சமய 

மெய்ப்பொருள் கற்பிக்கும் (மததத்துவ 
போதனா) முறை (சி.சி.அளவை. 13, சிவாக்.); 
௮11௦7 0௦ஈ௱பா/0ள0 1௦ ௮ 01501016 (6 625/௦ 
பர்5 ௦7 15101௦. 

[உபதேச 4 கலை] 

[5/4 ப02-085௪ 2 த. உபதேசம்.] 
கல் 2 கலை. 



உபதேசகாணடம் கரு உபதேசியார் 

உபதே சகாணடம /,020255-/21772/77, [5/1 ப0-022௪ 2 க. உபசார] 

பெ.(11.) வடமொழி கந்தபுராணத்தின் ஒரு 
பகுதியினின்று கோனேரியப்ப முதலியார் 
மொழிபெயாத்துப் பாடிய தமிழ்நூல்; 8 1௨?! 

0௦1/௦ ௩௨௨௦ ஐ /627கந்௮௦௦௭ப௭்ச் | உபதேசவெண்பா ம-052௪-1௨ம்க பெ.(1.) 

[5/7 சப்௪ 5 த. ரத்தினம்] 

மால் 5 மாலை. 

௦1 [௨ 1851 சரசு 01 (6 அம்பலவாண தேசிகரியற்றிய ஒரு 

572121௪10௪ 01 16 54/702-0ப/2௪. சிவக்கொண்டமுடிபு நூல் (பண்டார சாத்திரம்); 

[உபதேசம்] - காண்டம் / 9 8514௮ 810008௭௦௮௨ 162156 நூ ௮/775௮௪- 

[5/7 ப0௪-025௪ 2 த. உபதேசம்] /2/72-222/92/; 016 ௦7 ,௦272572-2211/72/77. 

குள் - குண்டு 5 கண்டு - கட்டி; நூற்றிரளை; [உபதேச] - வெண்பா. 
கண்டு 2 கண்டம் - பெரிய துண்டு. கண்டம் 2 [9/4 02085௪ 5 த. உபதேசம். 

காண்டம் - பெரி லி , ஒரியல். ட்ட டத 
கல்ப் இவனா நரட்புகவிம் 1 உபதேசி'-த்தல் பம்௪சச2:, 11 செ.குன்றாவி. 

உபதேசப்ப்றொடை ப2௪௦1224-0-0௪ ரத டல் லலி 
் தி (மர்.) 1. கற்பித்தல் (போதித்தல்); 1௦ 1௨8௦0 

த்துக் பணண்யவு தட்கிணாமூத்த 5மர்ரர்பல| [பர்ர5, 91/௨ 2101௦ ப5 11 உப௦்! 
தேசிகரியற்றிய ஒரு பண்டார சாத்திரம்; 8 ம் டக 5 ட 

2. மந்திரத் தொடர்பில் அறிவு கொளுத்தல்; 1௦ 
$-ம்2 - 58/00/7270 (௨௮115௦ டூ தனை தண் ் 

7"௮/212ர114/௪௨(7௮ 006 ௦7 ,௦௮7/27௮- பிக்சர் 1௨ ர 516/5 ௦7 ௦௨0௦ 

22/77, 6191௦0 ௫ ௦௦௱பா/௦8110 800௦011௧16 

ஈலார்க5. . "உபதேசித்த சித்தியை ' 

(திருவிஸசா. அட்டமா. 29). 3. மந்தண 

(இரகசிய)மாக இணங்கக் கூறுதல்; 1௦ 

ர பனா௦6 11 றாகர6, 01/௦ 5601௪1 801106. 

"வள் அ௨ணுக்கு உபதேசித்து விட்டாள் ் 

/உபதேசம் - பஃறொடை. பல் 4 கொடை - 

பஃறொடை. 

[51ம் ப௦ச-ப/25௪ - த. உபதேசம்] 

உபதேசம் ௪௦22௮7), பெ.(॥.) * நல்லுரை, 

அறிவுரை (ஞானபோதனை) (சி.போ.3,6,சிற். 

பக். 76): 5றர்பர்பத! ர கப௦10ா, 19800 ௦1 

0௦௦1417116. 2. மந்திர அறிவுரை (மந்திரோப உபதேசி” பம்2-225/ பெ.(.) 1. கற்பிப்போன், 

[5/1 0௪225௪ 2 ஐ. உபதேசம் 2 உபதேசீர் ர 

தேசம்) (விதான. நல்வினை. 15); யய ௦ அறிவுரைஞன் (போதிப்போன்); 06௦6010, 

ணை ண்ண மனை ய (9200௦1. 2. அறிவுரை மகத ககலடு 

பெறுபவன் (சி.போ.7, 3, சிற்); [2௦6ஐ0181 ௦7 

த.வ. அறிவுரை. 59011௮! பான ப௦10. 

ப த் அதத டம் தத்த [6/ம் ப)2025/7 5 த. உபதேச / 

உபதேசரத்தினமாலை ப020222- 

[ச170/74772/2 . பெ.(॥.) மணவாளமா 

முனிகளியற்றிய ஒரு மாலியச் சடங்கு 

(வைணவ சம்பிரதாய) நூல்; 8 0௦௦1௦௨! | உபதேசியார் ப்ச2234/2 பெ.(1.) துணை 

(1ஊ21186 1 18௱ரி நூ [77௮7௪0/௮/௪72-77ப[02'
 தஅுறிவுரையாளர், உபபோதகர் (கிறித்.); 

154 ௦ ஒய/வாராட 14௨ பஷி029 ரக014015 அள் 

௮0 (5௦ாட[ர9 1௪ (14/௨5 வாம் 12295 ௦7 

119௨ 1௦10 11௨௨06 ௦7 ப$ 222025. 

உபதேசிகை பம்ச225௮ பெ.(ஈ.) பெரு 

முன்னை; 13106-152060 ர மாகா0 182%. 

[8/0 ப௮-025/4௪ 5 த. உபதேசியார்] ஜா" 

உயரவும் பன்மை ஈறு: 

[உபதேசம் - ரத்தின - மாலை! ய் 



உபதேந்திரியம் 

உபதேதந்திரியம் பசசச்காள்ந்ு, பெ.(ஈ.) 

ஆண்குறி அல்லது பெண்குறி; 116 081/1௮15 

கண்ணான 00௨௱௮௦ ௦ா 51௮/6. 

பெ.(॥.) அமைச்சர் 

தேர்ந்தெடுத்து 
அமர்த்துவதற்கு அரசர் செய்யுந் தேர்வு (குறள், 
201, உரை); 1651 01 1௨ 00812௮௦01ா ௮0 

॥௦ா85நு ௦78 ஈரா ௦ வாடு ௦44௦ ௦7 51௮1௦ 
[ 1௦பொ விஷு 112. அறவுயதை, பொருளுபதை, 

இன்பபுபதை, அச்சபபறகு, 

[5/4. ப0௪-017722 த. உபதை.] 

02௦௮ பெ.(॥.) 

(நாநார்த்த.); சரளா. 

[5/1 ப0௪௦7722 த. உபதை,] 

உபந்நியாசம் பற்22, பெ.(ஈ.) 
சொற்பொழிவு; 018600ப156. 

0.2௮ 

முதலியோரைத் 

உபதை" 

உபதை? காணிக்கை 

[54ம் ப௦2-ற/25௪ 5 த. உபுந்நியாசம்,] 

ப2-/7)/252 என்னும் சொல்லிற்கு 
வடமொழியில் கீழேவைத்தல், பக்கத்தில் வைத்தல், 
முன்னுக்குக் கொண்டு வருதல், பேசுதல், 
குறிப்பிடுதல், உரை, தூண்டுரை, குறிப்பு, மேற்கோள் 
போன்ற பொருள்கள் உள்ளன. (மா.வி.). தமிழில் 
இச்சொற்கு சொற்பொழிவு குறிப்பாக பேருரை 
என்னும் பொருள் மட்டும் உண்டு. 

உபநகரோகம் ப௪௮7௪72-1௦7௮, பெ.(ஈ.) 
உகிரிடையி (நகச்சந்தி)ல் கட்டியுண்டாகிக் 
குத்தல், வீக்கம் முதலிய குணங்களைக் 
காட்டுமோர் புண் (விரண) நோய்: 3 வலா 
015698 ௦04 (06 ஈரி நபி ௭801611860 மநு 
586119, 81௦௦1409 நவ 1௦. - வ்ர்பிலேு. 

[5/4. ப௦௪-7௮20௪-375௪5 த. உபகரோகம்.] 
உபநட்சத்திரம் (/02-/72/2211/477. பெ.(1.) சிறு 

விண்மீன்கள் (அப்பிரதான நட்சத்திரம்) 
(சங்.௮க.); 5860008ர 818, ஈம 
0௦18161211. 

[5/7 ப௦௫ -/72152022 த. உப கட்சத்திரம் ] 

உபநளகம் 

உபநதி 2௮-௪௮ பெ.(॥.) பேராற்றில் வந்து 

விழும் ஆறு, சிற்றாறு; 1ஈ1ட்பர்௮ரூ, 81168, 

2ரிபலார். 

த.வ. கிளையாறு. 

[5/5 ப02-720/2 த. உபுநதி] 

உபநயம் பஃ௮௯௪, பெ.(॥.) அனுமான 
வுறுப்புகள் ஐந்தனுள் நான்காவது (மணிமே. 
29, 62); 518181 ரா 1௦ 1 ஈஙலா140(6 

௦! ா00/6 1 1ஈ(௦ 71௮1௦ மாரா 
ரா, 1151௦ப௱் றாம் ௪ ௦௮ ாவ்கா 
ஷூரி௦015. 

[5/1 பமச-ஸ/௪ 5 த. உபதயம்/ 

உபநயனம்' பம்௮-/7௮/௪7௮7, பெ.(1.) 1. பூணூல் 
அணிவிக்கு (தரிக்கு)ஞ் சடங்கு (திருவானைக் 
கோச். செங். 14); 1ஈ/(/௮1௦ரு/ ௦௨௦௦௫ 

[ர்6060 1௦ பெலிரூ 1௨ ஞி ௦7 (ர உர்ா௦௦ 
08/106-0௦ா 085186 ௮௦0 1௨ இரண்௱ராா5 
1௦ ௦௦ல் ௦4 166 51பநூு ௦7 146 
(2025, 8000௱ற81/60 0 1௨ ர்ரங 5 ரபா௪ 
சர்ர் 16 59060 (ரா6௨0. 6 ஈர 20120/2- 
கொன்ன, 2. மூக்குக் கண்ணாடி; 
8260180165 1. பிர் ஞ/65 ௦ வி 
(௦ 751௦. 

த.வ. பூணூல் பூணல். 

[5/4 பமச-௮-2௪5 க. உபநயனம்] 
உபநயனம்” ப௦௮7௭/27௮௱7 பெ.(॥.) கண்ணில் 

மருந்திட்டுக் கட்டுகை: ௦௮1080௦ 1௦ [5 ஞ/ல5 
9416 80௦0 ஈஒய்ள்ட 

உபநயி-த்தல் பச், 11 செ.கு.வி.(௩.1.) 
பூணூற் சடங்கு செய்தல் (விதான மைந்தர். 25); 
1௦ ஊரு (6 ௨ோ6ோற0ரூ ௦7 ரஙஷ( 0 (ஓ 
5௭0௨0 (11௨௮0. 

[5/1 பச 5 த. உபுநயம் 2 உபுநயி-] 
உபநளகம் ப௦௮7-/57௮7, பெ.(ஈ.) முன் கால் 

சிற்றெலும்பு: (6 பர் 8௦ 5௮] ம 16 
08/௦ 0௦185 ௦74 (6 160-116 ப/௮. 



உபநாகனம் 

உபநாகக்கட்டு 

உபநாகக்கட்டு ப௦௮7௮27-/6/௪1/0, பெ.(ஈ.) 

புண்ணுக்கு மருந்து வைத்துக் கட்டல்; 

200110௮1௦ஈ ௦7 ற௦ப!1/௦6 1௦ 8 ௧/௦ பஈ0. 

/உபநாகழம்/ * கட்டு] 

[5/ம் பதச் 2 த. உபதாகம்/ 

கள் - கட்டு. 

உபநாகம்! பமா), பெ.(ஈ.) 1. யாழின் 
பீருடை (நாநார்த்த.); 060 1௦ பர் 1 

கரரா98 ௦7 ௨ ந௮/ ௨ 8112060. 2. புண் 

கட்டிகளில் வைத்துக் கட்டும் மா முதலியன 

(வின்.); 0௦ப!1106. 

[5/ம். பமச-720௪ 2 க. உபநாகும்] 

உபநாகம்” ப2௮72ஏ௮77, பெ.(1.) 1. தாமரையின் 

அடித்தண்டு; 1௨ 51816 ௦7 1௨ 0105. 

2. கபத்தினால் வெள் விழிச்சந்தில் தாமரைக் 

கொடியின் அடித் தண்டைப் போல் கட்டியை 

யெழுப்பி, வீக்கத்தையும், வலியையு 

முண்டாக்குமோர் வகைக் கண்ணோய்; 9 

0வ்ரீப! ஞர் ௦47 ௦௦5/6 5126 (184 ௦1௮3 

61 ௦7 1௦4ப5 51௮11௦) ௦௦௦ப409 ௮1 16 ரபா 

௦7 0௨ றபறரி மர்ர்ர நரஉ ர்க ௨18060 பப்பு 

வ வ1ஈ9, ராரா 5௨5௮1௦, ௨1 ஓ1௦. 

ரிஹாராவி௦ா ௦ 16 ௦4/கர௫ு 9180-5006. 

ப்ரா,  பெ.(1.) 

1. புண்ணுக்குக் கட்டும் மருந்து; ௦ப111௦6 ௦ 

ஐ! ௮00110௪14௦ 1௦ ௮ /௦பாம, ஓவ 

610. 2. மருந்திலைகளை வதக்கி வைத்துக் 

கட்டுதல்; ௨00110914௦ ௦7 ஈவா! 1௨2265 

௦௦௧1௨0 சா ௦4 8௮0 ௨00560 1௦ (162. 

3. களிகிண்டிக் கட்டுதல்; 12 ௮0% 04 ஒபர்ரர0 8 

3௯1 ௦ ௦11/6 பற. 4. எண்ணெய் 

(தைலம்) பூசுதல்; ௮ ஈச ரா2௦/௦௪160 ௦॥[. 

5. இடித்துக் கட்டும் மருந்து; 9 ௦௮080௦ ௦7 

பொ (6௮/௨5 மா ஊன உனா 80060 

(௦ ௮1/௦ பா9. 

[59/4 பச-ர40௮7௪ 2 த. ௪.புநாகமம்ப] 

பம்சயானுைசற,  பெ.(.) உபநாயகன் 
| வாள ௦ 

கள்ளக்காதலன்; 08௮௦, | 
உ௱௮௱£!௨ூு ௩௮. 

[8/0 பன் 2 த. உ.புநாயகள்.] 

507 உபநிதி 

உபநாயம்' பா, பெ.(॥.) உபநாகம்! 
பார்க்க; 566 0௮7227௮177. 

உபநாயம்” பம்ச-ஆ௪ச, பெ.(॥.) உபநாகம்” 
பார்க்க; 596 ௮729௮7. 

உபநிகழ்தம் ப2௮-192/2௮77, பெ.(1.) ஓங்காரம்; 
(6 ர ர2ா6 ௦7 ௦ ஷு நாஜீகா0 800 

௦௦0000 ௮! 116 றாஷுனா5 ௦4 116 வேடு 

வழ. 

உபநிட்கிராமணம் 2௪-//1/42477௮/0௮/77), 

பெ.(1.) பிறந்த நான்கா மாதத்தில் பிள்ளையை 

முதன்முதல் வெளிக்கொணருஞ் சடங்கு 

(திருவானைக். கோச்செங். 39); 6ோஊா௦ரூ ௦7 

(40 ௮ சரி ௦ம் 10 16 151 406 |॥ஈ 186 

1௦ பார் ரானார் ரில 16 மர். 

[544. பச -்சாசாச 2 த. உபறிட , 

ிராரபசராபம். / 

உபநிடகிறமண ம் பம்சா//2/772/72/77, 

பெ.(ஈ.) வெளிக்கிளம்பல், வெளியே அடி 

எடுத்து வைத்தல்; 16 8௦1 ௦1 90109 ௦ 

510010 ௦பர். 

ட்ப 6-2 5 த. உபி. 

அிறபராமம்.] 

உபநிடதம் ப/2௮7/020௪/7), பெ.(ஈ.) 1. மறையின் 

(வேதத்தின்) ஒதி (ஞான) காண்டம் (பிங்.); 

பற2ா/5௮0, டர்॥/௦5௦/௦வ/ காரி 1௦0 

வரு ௦7 17௨ 2225. 2. மறை (வேதம்); 1202. 

'உபுநிடத மொரு நான்கும் (கிங், கட். 

து 

[5/4 பற2-7/5௪0 5 த. உபுநிடது.ம்./ 

உபநிடதம்” பம்ச-7/22௦௮17, பெ.(ஈ.) 1. அறம் 

(தருமம்) (நாநார்த்த.); ஏர்படி. 2. கமுக்கம் 

(இரகசியம்); 56016. 

75/1. (0௪௮-05௪ த. உ புதிடதம்] 

உபநிதி ப2௪-7/91 பெ.(.) தக்கவனிடத்தில் 

முத்திரையிட்டு அடைக்கலமாக வைக்கும் 

பொருள்; (ட814) 39௮1௨0 020051, ஊார்ப5160 

(௦ ஐ 1௦50015101 நடு. 

79/1. பறச-ர/ம்/2 த. உபுநிதி! 7 



உபறிபாதம் 

உபநிபாதம் பனா/௦2௦5/77, பெ.(.) திடீரென 
ஏற்படும் நோய்; 9 5ப006 80 பால6௦(60 

91180% 01 ௨ 01529956. 

உபநியசி-த்தல் ப2௪-ஈந்௪ஃ., 11 செ.கு.வி. (./.) 
விரிவுரையாற்றுதல்; 1௦ 06144 16௦1பாக5, 1௦ 

ஒ19001216. “தம்முடைய மதத்தை உபுநியசித்து 
நின்றார் கீழ்” (ஈடு). 17.9, பயா. பக். 6.2), 

[54ர. 

உபுநியாகி-,] 

02-)/25௪ 2 த. உபதநியாச 2 

உபநியாசம் பும௪-.0:ச2௮, பெ.(.) பரப்புரை, 
பேருரை (பிரசங்கம்); 800885, 8066௦1, 

(ஒ௦பா6. 

த.வ. பேருரை. 

[5/:. ப,02-1)/25௪ 2 த... உபுநியாசும்,] 

உபதேநத்திரம் (௦௮72147௮77,  பெ.(ஈ.) 
உபநயனம் பார்க்க; 586 /0௮72/௮௮/7, 

உபப்பிரமா ப௦௪-௦-/௮7.2 பெ.(ஈ.) மக்கள் 
தலைவர் பதின்மருள் (தசப் பிரசாபதியுள்) 
ஒருவர்; எரு 016 ௦4 /௪22-0-௦2520௪7 

[5/4 ப௦௪-/௪ற்22 த. உபப்பிரமா / 

உபப்பிரும்மணம் பமச2௦ரபரா7அரச௱ பெ.(1.) 
மறை (வேத)ப்பொருளை விளக்கும் மறவனப்பு 
(இதிகாசம்), தொன்மம் (புராணம்) போன்றன; 
////72525, ,0பா.2725, 610. வர்/௦் 1௮15 ௦ 1 
ஈு6வாா0 ௦1 116௨ ௪5025. 

[5/4. ப௦௪-௦ர்சாச 5 ௬. உபப்பிரு.ம்மணாமம்] 
உபப்பிலவம் ப0.2-,0-,0//21/2/77, பெ.(ஈ.) 

கருங்கோள் (இராகு); ஈதட்ப. 4195 95௦00 
1௦06. 2. கெடுகுறி (உற்பாதம்); வரி ௦ம். 

[57. ப௦௮-௦/225 த. உபம்ிலவம்] 

உபபட்சம் ப௫௪-௦௪/2௮7 பெ.(ஈ.) 1. அக்குள்: 
டர். 2. அக்குள் மயிர்: ௮ 1 196 வா௱- 
மர். 

உபபத்தி ப்௪-௦௪/// பெ.(ஈ.) 1. நயம், நயன்மை 
(நியாயம்); 1685௦. 1ப$1171௦911௦ (௭... 
அப்படிச் சொல்்ஃதற்கு உபபததி என்ன?! . 

உபபுராணம் 

2. சொத்து; 00௦08௫, புவ (பாகர்.). “தவன் 

உபபத்தியுள்ளவள் , 3. சொல்லும் செய்தியை 
உறுதிபடுத்தும் பொருட்டுக் காட்டும் உத்தி; 

௮ா0ப௱ா 2014௮0௦6௨0 10 1௨ 660 

௦4 0௦005140, ௦௦4. “சச்சிதானந்த முப 
பத்திபகமுரு் சீடினாமாப் "(பிரபோகு, 22. 777), 

[5/4 பறச-௦௪/4/2 த. உபபுத்தி] 

உபபத்திரம் (/02-0௪147477,  பெ.(ஈ.) 
இலைக்காம்பருகேயுள்ள சிறிய இலை; 3 8ர௮| 
1697 166 8006810806 ௪4 (6 9256 ௦7 15 
0601016, 8 8110ப16. 

த.வ. தளிர். 

/5/1. ப0௮-௦௪122 த. உபபத்திரம்] 

உபபதி ௦௮-௦௪௭ பெ.(ஈ.) கள்ளக்காதலன் 
(சோரநாயகன்); 11௦44 ஐவர் ௦4 உ ௱வா/௨0 
ளா, வாறா௦பா. 

[541. ப02-0202 த. உபபுதி] 

உபபரிசனை ப௦௪-0௮/8௮௮)  பெ.(ஈ.) 
1. புணர்ச்சி; 0௦14௦1. 2. உண்டாயிருத்தல்; 
ராமாரா. 

உபபலம் ப௫௦௪-௦௮௮, பெ.(ஈ.) துணை வலி; 
மெர்/கரு, வ!/௨0 வாடி, (டா... 

/[541. ப௦௪-ம௮2 5 த. உபபலம், / 
உபபாதகம் (/௦2-02229௮, பெ.(ஈ.) 

சிறுகுற்றம் (பாதகம்) (சிவதரு. பாவ. 34); 8 
1655 வ௦ப5 (௮ /22/72/772-,0.20222.2/77. 

[5/. ப02-௦௮/22 25 ௬, உபபாகுகம்] 
உப்புராணம் ௦௫௪-௦7௮, பெ.(ஈ.) தொன்ம 

(மகாபுராண)ங்கட்கு அடுத்து மதிக்கப்பெறுஞ் 
சிறு தொன்மங்கள் (புராணங்கள்); 56000௫ 
0 0பா2085 மார் 816 181 ஈபாட்ள 

சனற்குமாரம், நாரசிங்கம், நந்தி, துருவாசம், 
சிவதருமம், நாரதீயம், காபிலம், மானவம், ஒளசனம், 
வரசிட்டலைங்கம், வாருணம், காளிகம், சாம்பேசம், 
அங்கிரம், செளரம், பராசரம், மாரீசம், பார்க்கவம் 
(கூர்மபு. இந்திரத். 10). 

த.வ. துணைத்தொன்மம். 

[5/4. பபா 5 க. உபடுராணம்,] 



உபபேறு 

உபபேறு பும்ச௦ம, பெ.(॥.) துணைப்பயன் 
(உபபலன்); 50110 ௦01வா€0 (ஈ 800104௦ 

ட 116 ர்வ லாவி, 85 1 ௨ றா௦௦658 

௦1 ஈ௭௱பர்க௦்பாா0, 3 5600008ர/ மா௦0ப௦( 

௦01௮60 பே 6 ௱வாபரீ௮01பாட ௦1 9 

ரஷ நா௦0ப௦் - நூ நா௦0ப௦1. 

[உப * பேறு(] 

[5/7 பச த. உப] 

பெறு 2 பேறு. 

உபயபோக்கியம் பம்௪-௦௦0௮7, பெ.(ஈ.) 
பலவகை அரசிறையை ஈட்டுவதிலுங் 

காப்பாற்றுவதிலுஞ் செலவு செய்யப்படும் 
பொருள் (சுக்கிரநீதி, 98); ஈா௦ாஞு ௨௫௨060 

[ 16 00௦16௦11௦0 ௦7 ரவூப6 ௦ 856/67௮] 

580பா௦65 800 [ஈ 15 8276 0பலாபி0. 

[5/7 ப0௮-ம்/72/2 2 த. உபபோக்கிம், ] 

உபபோகாந்தராயம் ப௪௪-227427027/2:4/77, 
பெ.(11.) பயன்பாட்டி (அனுபவித்த)ற்குரிய 

பொருள்களை விலக்குவதாகிய கருமம் (சீவக. 

3081, உரை); (3௮௨.) 11௦௨ /லா௨யள்/௦் (6௨5 

அங்ஷு 1௨ ௭1௦0-5 ௦7 வர்ர ளார். 

த.வ. விழைவுநீக்கம். 

ரு. பச மரச 7 5 ஐ. 

உ பபோகாற்குராயாம் ர] 

உபம் புலா, பெ.(॥.) இரண்டு; 19/௦. 
'முன்னான்கி ன௰ிிலந்த மொரு மர்சா 
மற்ிறையுபம் "(தைலவ குல. 109). 

[5/0 பமக த. உபம்/ 

உபமருந்து (82௪-79௮, பெ.(॥.) 
துணையாகக் கொள்ளும் பருந்து; எ 

[0601ம் ர ௮ றா2501004௦ ௦ ரவ 6 வா 

19௨௦ம் - அ0)பபலார். 

[உப * மருந்த; 

5/7. புச2 த. உப] 

மரு 2 மருந்து. 

உபமலம் ப௫௪-/77௮57, பெ.(.) 1. உள்ளிருக்கும் 

மாசு: ர்வ! (றாறபாா 0 1 5ப0 85 

றவற, 88974 1௦. 2. மனமாசு (பிங்.); 

ராவார்வ ராழபாடு, ராம் றாவ. 

உபமேயோபமாலங்காரம் 

[உப * மலம்] 

[5/1 ப௦௮ 2 த. உப] 

மல் 2 மலம் - அழுக்கு, பவ்வீ. 

உபமன்னியு /2௮-/7724றம, பெ.(ஈ.) ஒரு 
சிவனிய (சைவ) முனிவர்; 8 5845/16 ந, (16 

[60 ப160 801௦ ௦4 16 2௮7727/0/-9/747௮- 

///252, 8 514. வ ௮0 176 810125 ௦7 

[6 63 581/8 5வா(8. 

[5/0 0௮7147) 2 த. உபாரள்ணிய/] 

உபமானம் பம்௪-727௮7, பெ.(ஈ.) 1. உவமை; 
51200810 ௦7 ௦௦ஈ081150, 16000114௦1 ௦7 

60685, 25ம்[8ா௦6. 2. ஓர் ஒப்புமை 

(பிரமாணம்) ( அணியி. 1); (.௦0.) ௮7௮௦0) 00. 

1௦ உபமேயம். 

/த. உ௨மானம் 2 5ம் ப0௪-/77474 2 க. 

உபர். / 

உபமானரகிதம் ப5௪௫77272-729/0௮/7, பெ.(1.) 

உவமையற்றது; (44 வரன் 15 ௱௭௮10/255, 

॥௦௦௱0 ௮1-16. 

[5/0். ப0௮/772/74-/2///22 ௫. உபமானரவிதபம்/ 

உபமிதி 5௮7/0 பெ.(.) ஒப்புமை வகையால் 

(பிரமாணத்தினால்) வரும் அறிவு (தா்க்கபா. 

30); ௦௧(6006 ௦07 11105 சங 110 

வால 

[5/0 பறச-710/2 த. உபழிதி!] 

உபமேயம் 2௪77272777, பெ.(1.) உவமிக்கப்பட்ட 

பொருள் (அணியி. 1); [81 பர் 15 

௦0௦0102160, 5ப016௦7 07 ௦௦௱0வ180. 

/த. உவமேயம் 2 ஒம். பகா 2 த. 

உபயம். / 

உபமேயோபமாலங்காரம் ௮4௮772702௮ 
77725/172/4/77, பெ. (1.) உவமானம் (உபமான) 

உவமேயம் (உபமேயம்) ஒன்றற்கு ஒன்று 

பொருள் உவமேய உவமானங்களாக வரும் 
அணி (அணியி. 3.); க ரி9பா6 ௦1 806௦0 

வா் ட 402-/7727௮277, கார் ப0௪-772௮77 

216 ௦௦0880 (௦ ௪8௦ ௦6; [200௦௦௧ 

௦௦150, 85 ௦716 1௦௦ (௦ ௨ 09எபர£ய 

1206. 



உபமை 

உபமை ப௦௮7௮ பெ.(1.) ஒப்புமை; ௦௦௱0ல180. 
ஒரிரு. 

[த. உவமை 2 8. ப0௪-7122 த. ௫ புமை./ 

உபயகர்ப்போட்டம் பச்ச ')/2-/2/020/1277, 
பெ.(ஈ.) சிலை (மார்கழி) மாதத்துக் கடைசி 
நாளிற் சூற்கொண்டு மழை பெய்யாது நிற்கும் 
மேகம்; 00016 ௦௦ஈ௦604௦ ௦7 ஈவு ரூ 1 
0௦ ப05, 8ப00560 1௦ (266 01906 18 016005 
8006௮ வா்௦பர் ரவா ௦ (06 1851 ௦4 166 
௦ ௦7 சா 

த.வ. காரோட்டம். 

[உய 4 கற்பே - ஐட்டம், / 

[540 பம்௮/௪ 5 த. உபய] 

[த. குரு ௧௫௦ கருப்பம் 2 54. ர௮/4/௮.] 

ஒடு 5 ஒட்டு 5 ஒட்டம். 

உபயகவி ௦5௮௪-௪ பெ.(ஈ.) இருவேறு 
மொழிகளில் பா வியற்றும் பாவலன்: 0௦10௦ 
195 ஊவா ளா5 89 ஈ௱ 1௦ ௦௦0௦5௦ 
61565 வர் ௨0ப௮| 19011ந 11 0௩௦ 1810ப8065: 
96 10 ஓரா£6, 1 881 8௮௦ 1[௭௱ர. 
'உபயகிப் புலவன்" (திவா. 7 கட்டுரை), 

த.வ. இருமொழிப் பாவலன். 

[5/0 பம் க. உபயகி] 

உபயகுலம் ப௦௮)2-(ப/௮, பெ.(ஈ.) தாய் தந்தை 
வழி மரபுகள்: 19௨ 140 80651வ/ 65. 
௦௮6 வ ௮௭௦ ளா. 'சபயகுல திபதுங்கு 
(கி.௫.ப்பு. 729), 

த.வ. ஈன்றோர்வழி. 

/உபயாம்) 4 குலம்] 

[5/7 ப௦௪5 த. உபம] 

குல் 5 குலம். 

உபயகுலோத்தமன் பு )/2-0/2௮7௪ற, 
பெ.(ஈ.) தாய்வழி, தந்ைத வழிகளால் 
உயாந்தவன்; ௦16 ௦74 ௦016 607801௦1 ௦ 1615 
0816௮! 85 மவ! ௮௨ றாவ! 5106. 
'உபயகு லோத்தமசச பயன் (கஸிங், கட௯ார், 2), 

510 உபயதன்மவிகலம் 

.௮. சண்றோர வழி மேலான். 

[உபயம்] - குச் * உத்தமான்.] 

[5/6 பமிரஸ௪ - ஐ. உபயம். 

உத்து - உயர்வு. உத்து 2 உத்தம் 5 உத்தமன். 

உபயகோமுகி' பம்௮௪-/ம77பு7 பெ.(ஈ.) 
ஈனும் போது கன்றின்முகம் வெளியே 
உதயமாகியுள்ள மாசு; ௦08 1 16 9௦1 ௦7 
வொ), 86 ஈஸா 040 19068, 0 [௨90 
(டவ05 001 வஸு, 0005108760 85 ஐ ர 
0௦0601 ௦7 9174 80 16 8௦0 பளார் ௦8 ஈவா 
'உபய கோமுகியை மீந்தோர்"' (காகித, 
கேயாக, ப 22), 

[உய * கோ - முகி] 

[5/0 பும்ரிலு௪ 2 த. உபய, 7, 

முகம் - முகி. 

உபயகோமுகி” ௪௮௪-270 பெ.(॥.) இரு 
பக்கம் பார்வையுள்ள உயிரி; 14௦ 18060 [70 
௦6105 ௦௦௦149 6௦0 4/0/5 86 0௦ ௦5. 

த.வ. இருநோக்கி. 

உபயசம்மதம் (:0)/2-52/77/7720477, பெ.(॥.) 
இரு திறத்தார் இசைவு (அனுமதி): 
9800801800 05 0௦44 ஐவரி 65 10 ௮ 0150௨. 

த.வ. இருசார் இசைவு. 

[5/7 பம௭௪-8௮௱௮௦25 த. உயயசம்ரதம்] 
உபயத்திரா் /0-/௮/0/27 பெ.(ஈ.) 

இருதிறத்தாரும்; 6௦1 0௮11/65. 

த.வ. இருசாரார். 

[54 பும்ரா த. உபயுத்திரா.] 
உபயதன்மவிகலம் (/07)/2-1200/772- (42177, 

பெ.(ஈ.) திட்டாந்தத்தில் துணியப்படும் பொருள் 
(சாத்திய) துணைக்காரணம் (சாதன) 
மிரண்டும் குறைந்த ஏதுப்போலி வகை 
(மணிமே. 29, 359); ((௦0.) 3 12!1201௦ப5 
86, 0676016 1ஈ 6௭ 6 ரவு ௮0 16 ௱/0016 1. 

த.வ. இருசார் ஏதுப்போலி. 

[541. பும்ரா (20772 5 க. உபயுதன்மனிகலம்] 



உபயந்திரம் 

உபயந்திரம் பம்ஆனற்ரன7, பெ.(ா.) அறுவை 
மருத்துவஞ் செய்வதற்கான சிறிய அல்லது 
துணைக் கருவிகள்; ஈரா 8பா0109| 

20065501165. 

த.வ. அறுவைப்பணிமுட்டு. 

உபயநாகமலா் ௦4௮2-72௮௮ பெ. (ஈ.) 
இருவகை நாகப்பூ (சிறு நாகப்பூ, பெரு 

நாகப்பூ); 116௨ 0௦ 05 0855180005, 
[77252 1௦1769. 

[உடஊாார்) - நாகமலா;] 

[57ம் பும்: த. உபயம்] ] 

உபயநொச்சி பம்)/:2-/7220/ பெ.(.) இருவகை 
நொச்சி (வெண்ணொச்சி, ௧௬ நொச்சி); 17௦ 

௧௦/46 ௦7 ார்லா[ல்பாஷபா0௦ ௮0 116 

170114. 

த.ல. இருநொச்சி. 

[2200] - நொச்சி] 

[57 பம் 2 க. உபம(ம்)/ 

உபயபாகம் பம்-2-2292/77, பெ...) கக்கல் 

கழிச்சல் (வாந்திபேதி) உண்டாக்கும் மருந்து; 

8600௧ 12% க் குஸு ௨66 வா 

௨௱௪!/௦ 8௮௱ம் 85 8 றபார2111/6. 

/சபாாம்] - பாகும்] 

[57% பம் 2 த. உபவாம்/ 

பகு 5 பாகு * பாகம். 

உபயம்' ௪௪௪/7, பெ.(.) 1 இரண்டு (திவா.); 
(5௦. 2. கோயில் முதலியவற்றிற்குக் 

கொடுக்கும் அறக்கொடை (தருமம்); 9114 1௦ 2 
12௱2!6 ௦81௦௭8816௫ / (5.!.1.1், 209). 

த.வ. திருப்பணிக்கொடை. 

[5௩ பம்ி௮/22 க. உபமம்/ 

உபயம்” பம்சசர, பெ.ா.) பழைய வரி 

(சுவர்ணாதாய) வகை; 2 ௮௦/1 18%, 

024/2512 0 025. 

உபயமஎதம் பம்272-/77222/77, பெ.(.) இரு ஓரை 

(உபபராசி) மாதங்கள் (வின்.); 16 1பொ 

ஈரடி ரா அுர்ப்ளு ம்பா 61 6 மற 

உபயமுகம் 

உபயமுகரத்தபித்தம் 

51015, 112. ஆனி, புரட்டாசி, மார்கழி, பங்குனி, 

லோஉ500ப0 1௦ போ6-பபடு, 51 ௪- 

9௦௪, [06௦8 ௫-4௨௮1ப௨ரூ 80 42௦ - 

கறார். 

த.வ. ஈரோரை மாதம். 

[உபய - மாதம்.] 

[5%1. ப 2 த... உபயம்) ] 

மதி 2 மாதம். 

உபயமார்க்கம் பமிஆச28, பெ.(॥.) 

வாரிவகை; 9 19% (5.1.1. 99). 

(/922-/77/2/77, பெ.(॥.) 

1. மேல்முகம், கீழ்முகம் முதலிய விருபுறம்; (116 

(௦ 0/601105, ஈக] பறககார் 8௮0 

0௦00. 2. தாயின் முகமும் அதற்கு 

நேர்மாறாக இருக்கும் சூலியின் வயிற்றில் 

இருக்கும் கருவின் முகமும்; (6 4/0-19060 

59/0 078 றா£ூரொா31 /௦௱௮ 660856 ௦1 (6 

௱ட்ரூ௦ வர்ர ௧5 115 1806 [பா [ற (06 

00ற05116 0176௦4/௦ 1௦ 1௪1 ௦4 1௨ ௦6. 

3. இரு பக்கமும் திரும்பக்கூடிய முகம்; 20 

2 1506 11121 02 06 1பா£0 ௨11/467 நு. 

த.வ. இருமுகம். 
/உபப(ம்] - மூகம்] 

5ம் பற்/௮/௮ 2 க. உபயா(ம்]/ 

[த. மூகம் 2 5, 77/7௪] 

உபயமுகரத்தபித்தம் 4:9௮/2-/7072-/௪//௮- 

247277, பெ.(॥.) ஒரே காலத்தில் உடம்பின் ஏழு 

துளைகளின் வழியாகவும், மேலுங் கீழுமாக 

குருதியை வெளிப்படுத்துமோர் வகை நோம்; 

பவார் ௮06 07 650806 04 61௦௦0 ௦ப0 

௮! 19௨ 5௦ ௦0 ௦4 176 0௦0 412. (0௪ 

௦1/65, 6 1௦56, (06 6815, (6 ௦110, (6 

2ப5 2ம் (0௨ 06ா/1அ15 1 06005 0௦15 

பற்கா05 எாம் 004/0. 

த.வ. குருதிப்பீச்சு. 

/௪,ப 4 நூற் * [ற்ற 4 /[ற்றும்.] 

[5ம் பிஸ் த. 2. /4,//./ 



உபயா 

[$/0. ௮22 த. ரத்தம்] 

பித்து 2 பித்தம் 2 56. 11௮. 

உபயர் (527 பெ.([.) இருவர்; 1/௦ 6௭5005. 

'புதல்வரு முபய ரானார்” (சேதாரரியபு. 

கோலாகல, 227. 

[8/7 ப 5 ஐ. உபயரீ] 7 பபா ஈறு 

உபயராசி ப௦௪/௪-24/ பெ.(.) 1. இயக்கம், 
நிலை (சரம், ஸ்திரம்) என்னும் இருவகைக்கும் 

ஏற்ற ஒரை (இராசி) (விதான. மரபி. 5, உரை); 

(5101.) 116 10பா ௦௦ 5105 ௦7 1 

200190, 542. மிதுனம், கன்னி, தனுசு, மீனம் 85 

(க0ப/860 1௦ 11௨ ௱௦௧ ௨016 80 11,060 

81005. 2. உடைவாரம்; 682 ௦071 வி 

ொறர்காப சாக-ன். 1.6. ௨ரலா6ீ ௦7 (6 

9ு ளர் ௦ 1௮0010, ௮0 சா, 

.6., 16 5086 ௦7 176 பரபகர்0ா. “மேல்வாரங் 

குடிவாரமாகப் பிரிப்பதற்கு முன்னுள்ள மொத்த 

விளைவுத் தவசம் 

த.வ. ஈரோரை. 

[5/2 பமி௮/2725/2 த. உபயராரகி] 

உபயவசை ப௦௮/௪௦௪5௮ பெ.(ஈ.) 1. சீரகம்: 
போ 5660. 2. கருஞ்சீரகம்; 012014 ௦ப௱ரா - 

19613 5294௮. 

உபயவாதிகள் பு௪/௪-௦௪௦9௮/ பெ.(ஈ.) 
1. வழக்கின் வழக்காளி எதிர் வழக்காளி (வாதி 
பிரதிவாதிகள்); வரர் ௨௩0 சரகொர், 
2. வழக்குத் தொடுக்கும் வழக்காளி 
எதிர்வழக்காளியென்னு மிரு திறத்தார்; 
086 11 8 ர்வு, பட௦0615 ௦7 
0000511௨ 510685 11 ௨ 069216. 
''ஈதுபயவாதிகள் சம்மதம்" (தாயு ஏங்கு. 3). 

த.வ. வம்பாளி வழக்காளி. 

[உபயவாதி * கள்.] 

[5%1. பம் 5 க. உபயலாதி/ கள்” 
பன்மை ஈறு. 

உபயவிட்டகம் ப0௮)/2-0///29௮/7, பெ. (ஈ.) 
பெண்களுக்குக் கருப்பக் காலத்தில் 
மாதவிடாய்த் தவறுதலில்லாமல் இயல்பாக 

512 
உபயவேதாந்தாசாரியர் 

திங்கடொறும் வெளிப்படுவதனால் இளைத்து 

வயிற்றுக்குள் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் 
பிண்டம் (சுப்தி); 15 ௮02160 101ப6 1௦பா0 

ராக ர 16 ௫0ம், வாம் 11/5 ஊ௭௮0/௧04௦ 

16 0ப6 1௦ [76 ௦ பவா 01 ௨ ௱ாகபவி 

0150௮106 506 ௦4 ஜாரா. 

த.வ. வற்றலகரு. 

[உபய - அரிட்டகும்/ 

[5ம் பமி௮௪ 2 க. உபயம்] 

உபயவிபூதி ப2௮௪-ஈ௦/07 பெ.(.) பேரருளும் 

இவ்வுலகவின்பமும் (லீலாவிபூதி 

நித்தியவிபூதிகள்) (ஈடு.6,1,8); ல 61/85 

௮0/௦0 ௮00255. 

த.வ. இருதுய்ப்பு. 

/உபய 4 2: புதி] 

[8ம் பம் 2/2 2 க. உபயம்] 

புழுதி 2 பூதி. 
உபயவியஞ்சனன் ப.௦.௮)/2-பந்/௮.2721), 

பெ.(ஈ.) இரண்டு குறிகளையும் உடைய பேடு 

(அலி); கரம் உறவாக ௦4 6௦ 11௨ 5025 

- ரா வ0ாாா௦0116. 

[5். பம்ிிலுச-றுசறனா௮ 2 த. உபய 

21/பஞ் சனம் 2 உபயவியஞ்சனன்.] ஸ்" ஆ.பா.ஈறு; 

உபயவேதாந்தம் பம்௮)2-0/54272/77, பெ.(.) 

வடமொழி தென்மொழி மறை (வேதங்)களின் 

முடிவு; 1௦500௩ ௦4 6௦ 116 5வா5எ1 லா 

106 18௱ரி 801றர்பால5. (௮/61.). 

த.வ. இருமொழி மறைமுடிபு. 
[5/4 ப5/7௮/2/2027025 த. உயயவேதாந்தும்.] 

உபயவேதாந்தாசாரியர் ப5௮)2-022௮7௦24- 
2௮௭7 பெ.(॥.) வடமொழி தென்மொழி 
மறைகளில் (உபயவேதாந்தங்களிலுந்) தேர்ந்த 
மாலியருக்கு வழங்கும் ஒரு பட்டப் பெயர்; 8 
149810 1416 ௦7 £வேனாவா06 ௦7 ப் 9 
78150. 5906 ௦ 16960 ராவா, 86 ரான ௦7 
(.22)/2- 662470௮7. 

[5/1 பட்/7௮/2-0204702- ௦27 2 த. உபய 
கேதாந்தாகியா ] 



உபயவோ் 

உபயவேோர் 2௪2-622; பெ.(ஈ.) இருவகை வேர் 

- வெட்டிவேர், விலாமிச்சை வேர்; 1614௦ [0௦5 

௦4 ௮0௮3௦ 10015 - (ஸ்ப (பக. 

[உபய * வேர்] 

[5ம் பம த. உபயம் / 

உபயவோசை (/222-1-022] பெ.(.) 
ஈரடுக்கொலி (திவா.); ॥ா!(214/6, ஈஉ$னா௪160 

50பா0, 35 படபட, கடகட. 

த.வ. இரட்டைக் கிளவி. 

[உபயம்] - ஐசை,] 

[5/0 பி 2 த. உபயம்] 

உபயாங்கம் பச௪௯2/19௮/, பெ.(1.) பாட்டுக்கும் 
நாட்டியத்திற்கும் வாசிக்கும் வாச்சியம் 
(வாத்தியம்) (சிலப். 3, 14, உரை); ராப5/வே! 
ர 5ர்யாளார் ௨08216201௦ சரளா 85 வ! 85 

8190. 

த.வ. இருபால் இன்னியம். 

[5/5 பம்ர்ஸ/௮7௮/௪ 2 த. உபயாங்கம்./ 

உபயாசித்தம் பம்ராசல//2/77,  பெ.(ஈ.) 

ஏதுப்போலி வகை (மணிமே. 29, 193); 14ப ௦7 

200௦831110 1௦ 8 ௱/0016 1சா௱ (௪4 (5 ௦1 

20௦0௦60160 நூ வன காட 1௦ ௨ ௦௦140 ௮33. 

[உபயம்] 4 சித்தும்] 

[5/0 ப௦்௮/௮ - த. உபயம்] 

செ 4 செத்து - சித்து - சித்தம் 2 5ல். 014௮. 

உபயாத்தம் பச்௮20/2/77, பெ.((.) இரு பொருள் 

(வின்.); 1௩/௦ ஈரா. 

[5/ம பர௮௪-௮௪ - ஐ. உபயாத்தம்/ 

உபயார்த்தம் பரா, பெ.(॥.) 
உபயாத்தம் பார்க்க; 566 9௮/21/4177. 

[5/4 ப௦௮௪-௮2 2 த. உபயார்தீதம்] 

உபயாவியாவிருத்தி பு0்2)௮1ந்21/ப//17 

பெ.(ஈ.) துணைக்கரணம் (சாதனம்), 
துணியப்படும் பொருள் (சாத்தியம்) இரண்டும் 
மீளாதிருக்கும் ஒப்பின்மை (வைதன்மிய) 
திட்டாந்தப் போலி (மணிமே. 29, 441); (.௦9.) 8 

1௮11801௦05 ஓகராற!6 ௦7 00-8058௭௦௨ 666 

ஈன உலா 1(எ௱ ௦ ௦ ௱ா/00்618 

15 ௮0501பர்6. 

உபயோகம்” 

[5 7். பதுச-பட்சமாயர த. உபயாவியா 

விருத்தி] 
உபயானுகம் ப௮/27ப௮/77, பெ.(॥.) 

உபயாங்கம் (சிலப். 3, 14, அரும்.) பார்க்க; 56௫ 

(/24)/2/14/77. 

[ம் பமி-:2-௮7ப-ர2 2 த. உபயாணுகும்/ 

உபயானுசம்மதம் பம்௮)/2ப-28/77/77202/77, 

பெ.(.) இரு திறத்தாரும் ஒப்புக் கொள்கை; 

௦௦05ம் ௦7 ௦௦1 ஐவாம்25 1௦ ௮ ௨௦௦௱ார். 

"உபயானு சம்மதமாப் நிச்சயித்த தொகை 

த.வ. இருதிற ஏற்பு. 

[8/0 ப0/274௮1ப.52/17/71202 5 க. உபயாணு 

சம்ரத)ம். 

உபயுக்தா ப௪௮)/7௧, பெ.(1.) முதியார் கூந்தல், 

அம்மையார் கூந்தல்; 5119'6 11680. 

உபயோகப்படு-தல் ப/22)/292-0-0220-, 20 

செ.கு.வி.(1.1.) பயன்படுதல்; 1௦ 08 

5811068016, 1பாா௨௦் 10 ௨௦௦௦யாா். 

/உபயோகம் 4 படு-,/ 

[5 பற௪-/072- த. உபயோகம். படி த:௮ி.] 

உபயோகம்! பம்2-09௮/77, பெ.(॥.) 1. உதவி; 

ப56, 114255, 5ப/ர20120௨55. 2. உதவிப் 

பொருள்; 1/0 ப$எரீப! 1௦ 94/60 றபாற055. 

தங்கி /பபோகற் தண்சற (0௪௦/௪. பொது: 

259) 
த.வ. பயன்பாடு, பயன். 

[5/0 ப௦௪-/07௪ 2 த. உபயோகம்./ 

உபயோகம்” பம்ச-2௮/7, பெ.(ஈ.) 

கோள்வீட்டிலும் (இலக்கினத்திலும்) 2, 3, 4 

ஆம் இடங்களிலும் ஏழு கோள் (கிரகங்)களும் 

நிற்பதாகிய ஒரு நிலை (யோகம்); (51701.) 

௦௦ர/பா௦௦ 1ஈ ப்ச்ச் 16 56 815116] 

பிலா 81௨ 1௦பா 015416 பரு ௦௩ 16 

3௨௦9 ொர் ௮ம் 16 ஈர் 1166 00585. 

"உதயாதி நாலினறுமேழமு கோருமுற பயோ 

ஆமாம் (201, ௨௮77: 272. 

[5/0 00௮-022 2 த. உபயோகம், ]/ 



உபயோகம்” 
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உபயோகம்” ப௪-/2ர௮, பெ.(॥.) மருந்து 
கூட்டல்; 6௦0௦பாளா0 601665. 

உபயோகி' பம! பெ.(॥.) உதவுபவன்: 

பூரீப/, ஈலிறரப! 05௦. 

[51. ப௦ச-மிஏர்) 2: த. உபயோகி] 

உபயோகித்தல் ப5௮2, 11 செ.கு.வி. (9:/.) 
பயன்படுத்துதல்; 1௦ ப56, 800 ௦ ஊற; 

95 8005. 

[5%. ப௦௪1672 5 த. உபயோகி-,] 'இ' 

ச//னயாக்க ஈறு; 

உபரசக்குற்றம்போக்கி பச்௮௪2௪-6/யா2 
20447 பெ.(॥.) நறுந்தக்காளி; 81 பாவா 
ரொபட் 089016 ௦74 ரஊா௦வா0 (16 0676015 

16 52வ! ஈச(பா௮! 0௦0168 0 5ப051210௦65 
வே!ி60 படனாலலா5. 

[உபரச - குற்றும் *- போக்கி] 

[5/6 0௮25௪ 2: த. உபரச.] 

உபரசகுணம் ப௦௮:௪2௪-௪௮7௮1), பெ.(.) தமிழ் 
மருத்துவத்தில் சொல்லியுள்ள துணைச் 
சரக்குகளின் குணம்; 0ப௮!((/25 ௦716௨ ஈசர்பா௮! 
௦00165 ௦ நா௦0ப௦(6 உபா 1 ரகா! 
ா€0/௦வ/ 501810௦6. 

/உபரச 4 குணம்] 

[5/6 0௮25௪ 2 த. உபரச,] 

உபரசச்சத்து ப5௮7௪32-0-௦௮//ப, பெ.(1.) தமிழ் 
மருத்துவ நூலிற் கண்ட 120 துணைப் 
பொருளினின்றும் ஊதை (வாத) நூலின் 
வழியின் படி எடுக்கும் சத்து; 1௦ 
பெ்6558006 லர்30160 ௦0 றெ ௦ (6 
௦8 ஈபாரோ60 80 (வளஙு 1805 ஒரீ ரிகர்பாத 
5ப081800௦5 0 8 அனா ௮ 0௦0655. 

[உபரசம் * சத்த] 

[5/. ப௦2-/2௦௪ 5 த. உபரச / 

சள் 5 (சண்) 2 சத்து. 

உபரசச்சத்துரு (0௮/59.52-0-027// பாப, பெ.(ஈ.) 
சிங்கி செய்நஞ்சு (பாடாணம்); 8 (40 ௦74 0015௦0 
௦51540, ௦ொ/வரீடு ௦11630 80 16. 

உபரஞ்சகம் 

[5/7 ப0௮:252500/ 2 த. உபரசசீசத்தரு..] 

உபரசச்சத்துவாதி ப௦௮224-2-0௮//ப/1207 
பெ.(॥.) கற்பூர சிலாசத்து; 8 0௨3ப1/ரப| 

05121(560 1௦4/41௨0 றப. 

உபரசத்தைத்தயிலமாக்கி ப6௪7௪25௪//௮ 
1274774407 பெ.(॥.) சின்னாருகை; 8 1௮ 

(1௦1108) 0808016 ௦071 உபா ௦ 

௦ஙளாா9 ப3ா2595 [ர௦ ௦115. 

உபரசநிகண்டு ப௦௮/௪22-/7/௪௮7/ பெ.(ஈ.) 

போகரால் செய்யப்பட்ட ஒரு மருத்துவ நூல்; 3 

௦6110 4௦௦8ப|அரூ ௦7 1 ௦௨151௫ 

௦60 ௫ 8008” & 06௮1 5100௮. 

உபரசம் ௦5௦௪-22௮7, பெ.(.) 1. துணை மாழை 

(உபதாது); 560000 ஈரா, 86 160 0௮, 

௦11ப௱உா, 610. “தாரரர் மணியபரசல் 
களையும்” (தல; பாயி. 37) 2. கல்லுப்பு 
(மூ.அ.); 1001-5௮14. 3. சேர்க்கை இதளியம் 
(ரசம்); ஈாஊ௦பரு ॥॥ 8 ௦௦60 54௮16 ௮5 
0000860 (௦ ற8808ர் ௦ ஈகர்பாக! 5181௦, 
பாசோ (06 568. 4. களிம்பு கலந்த 
மாழைப் பொருள் (உலோகம்); 1௮11௦ ௦65, 
5ப0 85 0 £ப51, 170ஈ 5ப[றர௭(6, ௦௦00௭ 
5பறஈ௭16 61௦. 5. கடல் நுரை; 869-1௦1. 
6. இயற்கைச் சரக்கு; ஈகர்பா௮| 5ப51௮0௦௨. 
7. இழிந்த சுவையுள்ளது; 419௮1 மரர்௦் (5 
[ர் 1 18516. 8. அடுத்த மணம்; 
56001080 123/௦பா. 

[5/0. ப0௫-௭252 2 த... உபரசம்.] 

உபரசன் ப௦௮௪22, பெ.(ஈ.) தம்பி (யாழ்.அக.); 
$௦பா0ன பாம. 

த.வ. இளவல். 

[5/4 பம ௪/2 த. உபரசன். / 
உபரசிதம் ப5௮௪3௭-, பெ.(ஈ.) உபராசிதம் 

பார்க்க; 566 பம்௮-27. 

உபரஞ்சகம் /0௮௪௪9௮7, பெ.(ஈ.) 
வேறுபடுத்தும் தன்மை (அவச்சேதகம்) 
நான்கனு ளொன்று (விசாரசந். 320); (ட௦9.) 
00% ௦110 பா ௮12-0-24027277. 

[5/4. ௦2-27-1225 த. உபரஞு்சகம்,] 



உபரஞ்சப்பஞ்சபூதம் 

உபரஞ்சப்பஞ்சபூதம் பம்-/௪2-0-0/42- 
224/7, பெ. (1.) போகர் நிகண்டிற் கூறியுள்ள 

துணைச் சரக்குகளின் ஐந்து வகை 

வேறுபாடுகள்; 176 144/6 055885 ஈர் எரர் 

(12 5600௦008௫7 ௦ 80041௫ ஈன வ6 02160 

பழ22525 216 011060 ௮0001010 1௦ 16 46 

அளாள(£ ௦000560 1௦ பாடாணப் பஞ்ச பூதம் 

வார்ன் ானீவா5 1௦ 16 11/6 025565 07 001505 

௦௦0 ௦2121210௦6 1௦ 16 116 ௨௭௭118. 

உபரஞ்சிப்பி-த்தல் பம்2- 20/0௦, 11 

செ.கு.வி.(5.1.) மகிழ்வுறச் செய்தல்; 1௦ ௦8ப5௦ 

(௦19/01௦௪. '1ரரை உபரஞ்சிப்ரிக்குங் குணம்" 

(௫7.சி..2 22 ரான), 

[5/4 பச சற்: த. உபரஞ்சி] பி.வி. ஈறு: 

உபரதம் ப௫௮:௪277, பெ.(॥.) வெடியுப்பு (மூ.அ.); 

5911-061௨. 

உபரதாமிரத்தட்டை ப.௦்௮/2-12/77/2-/-/21/4] 

பெ.(ஈ.) உபரதாமிரம் பார்க்க; 566 ப/௦௮/௮- 

[27/77//2/77. 

உபரதாபிரம் /2௮௪-/377/2/77, பெ.([.) நாரை 

மரம்; ௮18௦ 07 112௦ (பா-1ொ760). 

உபரதி' ப2ி௮௪0 பெ.(॥.) 1. செயலொழிகை; 

௦0655911௦1 1௦ ௮௦4௦ "நித்திரை பென்றது! 

இந்திறியங்கராுடைய உபரதியே ” (௪.௪2 4 

சிவக்... 2. பற்றொழிகை (விசாரசந். 345); 
[பாள ௦7 ௫௦1 எரா, 06 

௦1 ௦௮21ட௦௪12-02277702110/, 3. பேரின்பம்; 

(06 கறர்ர்ர்பவி ஊஷாாளார் 460110 505பவ 

016௮5 பா6. 

ரீ 

[5/0 பரச ௫. உபரதி!] 

உபாதி” பச் பெ.(.) இறுதி; ௦50, 

80. 'உபரதியில் மண்டலம் போசன் 

முன்னிறுத்தி (விறலி ரி), 559). 

[5/8 பம ௬. உபரதி] 

உபரமணம் புச்சாசாாகாச, பெ.(॥.) உலகப் 

பற்றை விடல்; ௮051அ1ஈ1ஈ0 11௦ ௩௦/01 
௮௦14௦5 ௦ 068195. 

உபரிசம் 

உபராகம்' பும்சா29௮, பெ.(.) கோள்மறைப்பு 
(கிரகணம்); 601056 ௦7 16 5பா ௦ ௦7 1௦ 

௦௦. 'ஓது பானுவெண் மதிபுபராகத்தில்" 
(சேது சேது பம, 2], 

த.வ. கோள்மறை. 

[5ம் பம 2222 த. உபராகம்./ 

உபராகம்” பம்கா29௮7, பெ.(.) 1. கருங்கோள் 

(இராகு) (நாநார்த்த.); £கிரப, 11௨ 85000 
1௦06. 2. வசைமொழி (நிந்தை); 80ப56. 

[5/ம பம௮:202 2 ஐ. உபராகம்,] 

உபராசன் பம்சா25௪ற, பெ.(॥.) இளவரசன் 

(யாழ்.அக.); இரா. 

[உப - நாசர். 

[5/ம பச த. உப] ஸ் ஆ.பர.ஈறு. 

அரசன் 2 ராசன். 

உபராசிதம் பம்225/7, பெ.(1.) சிற்றகத்தி, 

ஒரு செடிவகை (மூ.அ.); 8 (0 ௦4 இலார், 

௦௦11171011) 5950௮. 

உபராமயம் ப2௪:22772)௮/7, பெ.([1.) வெண்டை; 

௦56-310: 

உபரால் பம்சாகி! பெ.(.) உதவி; 610, 91/0, 

255151௮௭௦௦ (5.1.ட.). 

உபரி! பம் வி.அ.(200.) 1. மேல்; ௦, ப௦, 

௮0௦௩௦. "உபறி மெழுகின்ற சியம்” (பாரத. 

பதிண்முர. 292). 2. மிகுதியாய்; ௦16. 

த.வ. மிகை. 

[உப்பி - மிகை, மிகுதி, மேற்படல். உப்பி 

௮ உறி? 52ம் பனா] 

உபரி? பச்ச பெ.(7.) 1. உடலுறவின் ஒருவகை 

(உபரிசுரதம்); ௮ ௦06 ௦1$ஐய௮! ார்ன௦௦பா56. 

ரிக்கா முபரி செயக் கார்கி கொண்ட 

நின்குரிய' (விறவி விடி. 523). 2. மிகுதி; 
00655 95 1 பித்த உபரி, 61/௦ப51855. 

[5/0 ப0௮/72 த. உபரி] 

உபரிசம் பச்சா, பெ.(॥.) 

முளைத்தல்; ரவா பறஙகாகே ௦ ௦ப1- 

றா௦1பட வார். 

மேலாக 



உபரிசரம் 

உபரிசரம் பகா, பெ...) வான 

(ஆகாயத்தில் உலாவல்; ௦1110 ௦0 ௮1/0 

பு 6 வா. 

உபரிசரர் பசிசா“2227 பெ.(1.) வான்வெளியில் 

செல்பவர்கள்; 5010பாஊ5 ॥ஈ 1௨ வ, 105௦ 

வா றவ 20௦௦ 1 1௨ வ். 'உபரிசரரெனா 

ர சோடு புகுதுர (பாரத. பதினாறு. 50). 

த.வ. வான் உலவர். 

[5/1. ப0௮ா0௮122 த. உபரிசரா். 7 ப.பா.ஈறுப] 

உபரிசுரதம் பம்௮ட்2பாச2277, பெ.(1.) சிறப்புப் 
புணர்ச்சி (கொக்கோ. 6, 47); 0௦/45 1ப/7௪ 

50௨, பாபா 060பா10௦16. 

[58. பழஅாட்சபபச 2 த. உபரிசுரதம்.] 

உபரிதகம் ப6௮72௪9௮/7, பெ.(ஈ.) கொக்கோக 
நூலில் சொல்லியுள்ள அறுபத்து நான்கு 
கலைகளில் ஒன்றான அழகிய இணைவு 
(சிருங்கார் பந்தம்); 8 [4 ௦71 001705 
0650110660 1ஈ 16 6701௦ 501606 6029௮7. 

உபரிதம் பக), பெ.(ஈ.) உபரிசுரதம் 
பார்க்க; 566 ப2௮78ப௪௦௮7. "'இசலிமிசஸி 
புபரித விலையுற்று "(திருப்பு 4979) 

[5/4. பதசா212 2: த. உபரிதும்..] 

உபரிபாகம் 2௮229௮, பெ.(.) மறைமுடிபு; 
247712, 6 ௦வர 071 106 222௨ 
'உபறிபாகப் பொருள் (பதினொ. திருநாவுக. 
7), 

[உபரி - பாகம்] 

[5/4 ப2௮7/ த. உபரி] 

பகு 2 பகுப்பு. பகு 5 பாகு - பகுதி, பக்கம், 
பக்கமாயிருந்து பேணுபவன் (பாகன்). பகு ௮ பாகு 
௮ பாகம். 

உபரியாவி ப்சந்சடி பெ.(॥.) ஒரு வகை 
செடிவகை (கோஷ்டம்) (வை.மூ.); 0051ப5 ௮. 

உபலக்கணம் பும்௮2/2௮, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு 
மொழி ஒழிந்த தன்னினத்தையுங்குறிப்பது 
(சி.போ.5,ுசிற்); ௱ இடத 80௭9 1௮ 25 
1௦1 66860 ௱80௨ ஓல் ௦ ஒமா௨5810 

உபலம் 

வாள்ள மரா 8650019160 ௦ ௦௦ா60160 

ங் ம். 2. குறிக்கோளைப் பக்கவுதவியாகக் 

கொண்டு உணர்த்தும் இலக்கணம் 

(லட்சணம்); 5600008ரூ/ 0: பா௦55வா்வ! லா 

க்ர்்ள்ா ரலி5 116 ॥20001௦ ௦7 ௨1, 85 

6 மாவாள் ௦4 2 1126 [5 0௦ரார்60 ௦பர்1௦ ௨௮6 

0 1௦ 866 70ப0॥ 1 8 0௦5121214௦ ௦0 16 

ா85ோர் ௦௦. 

த.வ. குறிப்புமொழி. 

[உப * இலக்கணம்,] 

[5/0 பச த. உப] 

[த. இலக்கணம் 2 $ம /24௦2௮.] 

உபலட்சணம் (/0.௮/2/02/72/77,  பெ.(॥.) 

உபலக்கணம் பார்க்க; 566 ப5௮௮42௮77. 

[உப * லட்சணம்.] 

[$1. பச த. உப] 

[௧. இலக்கணம் 2 57. /௪/0சரச 2 த. 

லட்சணம், | 

உபலநாடிக்கல் பம௮௨-7224/-4௮/ பெ.(.) 
காதிற்குள்ளாக நரம்புகள் படருமிடத்து 
இருக்குமோர் கல்; 9 40 ௦7 ௦௮10ப1ப5 1௦பா0 
1687 16 பப011௦ரு ஈ6ா66 15/06 1௨ 6௮1 
பாவ! ௦810ப!ப5. 

/உபல - நாடிக்கல்.] 

பழவ/௨ என்னும் சொற்கு வடமொழியில் கல், 
பாறை போன்ற பொருள்களுண்டு. நாடிக்கல் 
என்னும் சொல்லிற்கு உபல அடையாக வருவது 
மீமிசை. 

உபலம் ப௮௯, பெ.(1.) 1 கல் (சூடா.); 81006, 
00%. 2. சிறுகல் (பிங்); 8௱௮|| 5101௨. 
3. பளிங்கு; ௫51. 'பலதநிரங் கவர முபலமாய் 
(தாம; சிற்சுகோ. 2). 4. உடம்பிலுண்டாகுங் கல்; 
ர ௱உளிறல) 8 0வ/0ப1ப5 ௦ ௦௦௦௦1 
1௦60 1" வர ஐவர் ௦ (06 ௦௦ 5ப௦ர் 85 வ] 
510116, 5101 [ஈ 17௨ பி௮0047 [பார 51006 ௭1௦. 
5. எருமுட்டை; ௦௦௩-0பா0 ௦26. 

[5/4 ப0௪-/25 ஐ. உபலம், / 



உ பலம்பம் 

உபலம்பம் /௪ி௮௮77ம௪7, பெ.(.) தோற்றுகை; 
௦௦601௦, 76000௦. '“அவன்றனக்கு 
ஈமம்வரண ன யொழிய பருகும் திதியாதல் 
உ.பலம்பாமாகுல் இலவ்லாபையாலே "(௫.77 6). 

[5/ம் புசார் 2 த. உபலம்பம்]ி 

உபலாலனை பச /௮2104௮1  பெ.(ஈ.) 
கொண்டாடுகை; 1௦9, ளோ258/0. 

[5/1 பற௮-/2௮7௪ 2 த... உபலரவனை..] 

உபலாளனம் பம்ச-/௧௭௮௮7,  பெ.(ஈ.) 
1. உபலாலனை பார்க்க; 8566 ப-/2/20௮1 

உ குறற்வங்குறைாபபம் உபா கரனங்குறமமி பூரீ 
பாரகு்சறாகர.பரகாரபாரகு சப்ப. கற்றத பற்றி)” 
(கோல 54). 2. தூய்மை, செய்கை (திவா.); 

௨௮1910, பாடு. 

ட்மம் பற) 2 த. உபலரகானாம்/ 

உபலிபம் பம்சுர்்ச, பெ.(॥.) சாணத்தால் 
மெழுகுகை; 6௨580 ஈர்ர் ௯ெ போறு. 

உபலேபம் ப௮/56௮௱7, பெ.(॥.) 1. உபலேபனம் 
பார்க்க; 56௦ ப/5௮56௮௮77. 2. கோழைக் கட்டு; 
1௦௮1௦ ௨. 3. மந்தம்; பேரோ ௨55. 

உபலேபனம் ப0௪-/50௮7௮777,  பெ.(ஈ.) 
1. சாணத்தால் மெழுகுகை (வின்.); ௨116௮9 
வர்ற ௦௦ பொடு. 2. ஆ நீரால் மெழுகுகை; 
81௨௮௨110 ப்பா 00148 பார்ரா. 
3. ஆ நீரால் தூய்மை செய்தல்; 8 சோ 
௦1 ௦6௮470 ர் ௦0௦௧75 பாரா6. 

[5ம் ப௦2-/50௮7௪ 2 ௬. உபலேபனாம்.] 
உபலை ச் பெ.(1.) 1 சருக்கரை (நாநார்த்த.); 

5ப92. 2. சுக்கான் பாறை; ॥25106. 

[5/ம் ப2௮2 2 த. உபாலை:] 

உபலோகத்திறம் ப2௮/2௪௪-0௭7, பெ.(ஈ.) 
வெள்ளி; 51/2. 

உபலோகம் 2௮7௮77, பெ.(1.) மாழையை 
(உலோகத்தை) அடுத்த பொருள்; 56௦37 
ஈரானல். 

[8/1 ப௦௮-/5/௪ 5 ஐ. உபலோகம்] 

உபலோத்திரம் 2௪-/5/4/4777, பெ.(ஈ.) விளாம் 
பிசின் (மூ.அ.); பற ௦71000 20016 1126. 

[5/7 ப௦-/2ப17/2 2 த. உ.பலோத்திரம்./ 

உபவசி'-த்தல் ப௫௪ம௪4, 11 செ.கு.வி.(3.(.) 
உண்ணாதிருத்தல்; 1௦ 1351. 

உபவனம்” 

'ஆயிரமாண்டுபவசித்து"  (உத்தரரா. 
இராவண(ர் பற, 2), 

த.வ. நோன்பு. 

[5/0 ப02-௦252 த. உபவகி-] 

உபவசி” பம்2௦23/ பெ.(॥.) உபவாசி பார்க்க; 

56௦ ௦௮-25 'அன்றைக் குபவசியாய் 
(௪௦௪௪. பது, 20.3). 

[5/0 02-27 த. உபி] 

உபவம் பம்2௦௮/77, பெ.(॥.) சீந்தில் (மூ.௮.); 

0ப/௮1௦௨. 

உபவராகப்பிரண்டை ப0௪02/.242-0- 

22222 பெ. (1.) கரணைப் பிரண்டை; 0௦815௨ 

1௦௦1460 2௮1-10௨. 

[உபவராகம் 4 பிரண்டை] 

புரு 2 புரள் 2 புரண்டை - பிரண்டை. 

உபவரி பம்ச27 பெ...) உபவம் பார்க்க; 858௫ 

(221-777, 

உ பவல்லிகம் ப42௮௦//9௪/77, பெ.(.) ஒருவகைப் 

பூடு; ௮ 041 (பார்ொர்160) . 

[5/4 புசப௪/(2 2 த. உபவல்லிகம்.] 

உபவனம்'!' புச்௪-௩௧௭௮7, பெ.(॥.) சோலை, 

பூஞ்சோலை; 001/6, 1௦0/61-0௮10. அத்து 

மன்ன ளோ நாணிஐுபவனத் தொருவளாப் 

(சநான வா. உற்பத்தி! 30. 

75/0 பறச-பனா௪ 25 த... உபவனம்// 

உபவனம்” /02-0277௮/77, பெ.(ஈ.) 1. காஞ்சொறி 

(மூ.அ.); பொடா ஈசாப். 2. கடுக்காய்; 

ஈாநால்லுலா. 



உபவாசக்காலம் டக உபவிட்டக்கருப்பம் 

உபவாசக்காலம் ப்௪22௪-6௮௮7, பெ.(ஈ.) 

1. உண்ணா நோன்புக் காலம்; உ 1௦0 

ஒ!1910ப5 19515. 2. தவமிருக்கும் காலம்; (ஊர் 

(சோ. 

என்னும் பெயர்வடிவத்திலிருந்தே உபவாசி என்னும் 

வினைவடிவம் உருவாகியிருக்கிறது. 

உபவாசி” பஸும்சாசல் பெ.(ஈ.) உண்ணா 

நோன்பிருப்பவன்; ௦6 ௩௦ 005965 5 1850. 

மதத்தவடலதனா ௪)றற //ாி [உபவாசம் - காலம்.] 
ந் வ ச் ம் ௪ ரீ [5/4 ப2ச-௦25௪ 2: ஐ. உபவாசம். பொளித்துளள்பாளொள்.றுாதல் "(உ.பி 75), 

கால் 5 காலம். த.வ. உண்ணாநோட்பர். 

உபவாசகம் (5௦225௪௭௮77, பெ.(.) பேய்த் [5/1. பற௮-ஈ22ர7 2 த. உபவாசி] 
தும்மட்டி; 611160 380016, பே௦பா/5 உபவாயு பம௮-ட/, பெ.(॥.) உடலிலுள்ளனவும் 

0௦/௦ 01/7/5. சிறந்தெடுத்துக் கூறவியலாததுமான விக்கன் 

உபவாசம் ௦2௪௦௨௪2௪௭7, பெ.(ஈ.) 1. உண்ணா (நாகன்), இமையன் (கூர்மன்), எரியன் 
நோன்பு (விரதம்); 1851, 1850. இதன் (கிருகரன்), ஆவிரியன் (தேவ தத்தன்), 
புரவாடிய புபலாச மூகுற்றியக் கால் '(சேதுபு, உச்சியன் (தனஞ்சயன்) என்ற ஐந்து வளி 
பலத். 79), 2. சிற்றின்பம் தொடர்பானவற்றையும், (ஊதை) (விசாரசந். 330); 16 1/6 8ப051014ரு 
மணம், அழகு படுத்துதல், ஆடல்பாடல், இசை, 9௭15, 1/2 77-20, ௨ங்2 சாட்2ா7 
தாம்பூலம் முதலியவற்றையும் தவிர்த்து 310 2ஞ்றை 
நோன்பு இருத்தல்; ௨ £6101௦ப5 ஈ௦1(0204௦0 த.வ. ஐவளி. 
0 ௮081408௭௦௪ 1100 110ப19 ௨௦6 10 வ 5௮] 
919470414௦ 5ப௦ 85 ஐார்பா ௦5. 1101/215, விக்கல், ஏப்பம், இமைகொட்டல், இருமல், 
ப0ப816, 0வ௱ார5, 66161, ஈபக5/௦. தும்மல், வீங்கல் ஆகிய செயற்பாடுகளுக்கு 
வொளி 61௦. ஏதுவாயிருக்கும் பத்து வளி (தசவாயு)களுக்குத் 

துணையாயிருப்பவை உபவாய் என சா.௮௧. 

[5/4். பச 2 த. உபவாயுபி 

[5/0். ப௦௮1:25௪ 5 த. உபவாசம்] 

வடமொழியில் இச்சொல் பூழ9-4௮5 வ இறது. என்றுள்ளது. இச்சொல்லுக்குப் பொறுத்திருத்தல், உபவாளிதம் (௦௪2/7, பெ.([.) ஒரு வகைச் 
ஒன்றுடன். தங்கி இருத்தல், பணிவார் செடி; 1 ௦1௮ 16௨0 ௩௦1. 
விலக்கியிருத்தல், உணவு உட்கொள்ளாமலிருத்தல் | *-ப/விட்டக்கருப்பம் பச௪-//௪-/-/சபறசகா, 
என்ற வகையில் பொருள் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள து பெற.) வகைக் சூல்களுள் நன்றாகக் (மா.வி.). இவற்றுள் உண்ணா நோன்புப் பொருளே கருதப்படும் கருப்பையில் குறை கண்டு குருதி 
தமிழ் மொழியில் பெரும்பான்மை ஆளப்பட்டுள்ளது. களா கன்னை ம ட்தப்லு ௧௫௬ மெலிந்து 

உபவாசி-த்தல் 4௦௮225, 11 செ.கு.வி.(3..) எடை ணைழக்கோர் அண் கணைக் 
உண்ணாநோன்பு மேற்கொள்ளல், பட்டினியா ௮60 0 176 ௦௦210 ௦7 61௦௦0 ௦ ஒத் யிருத்தல்; 1௦ 125. 6560 ரா 16101௦ ப5 16௱௦் ௨0௨ ௨௦ ௨௮01௮160௭0 பெரா 0 ௦/6. 'ஒங்குற் திறிதி கையபவாசித்தே "' ௦014௦ ௦7 6 ௫௦ம். 
(17ச்௪பு. அனந்ததிரி 29) /உபவிட்டம் * கருப்பம்] 

வடமொழியில் பற9-4௮5511 என்று வினை [5/4 பு0க-1/25 த. உப்விட்டம்.] வடிவம் இருக்கிறது (மா.வி.), தமிழில் உபவாசம் த. குரு - ௧௬ 2 கருப்பம் 2 81, 90௮0௨. 



உபவிட்டரம் 

உபவிட்டரம் /௦௪-ப/௮7௮/77,  பெ.(ஈ.) 

தங்குபிண்டம் (சீவரட். 206); 86௫௦ 

பாடா ௩ 5௪௦ கொர 1௦ ற வாகாாபக! 

0150௮௭10௨5 பொ 116 0௨100 ௦1 995124௦. 

[56ம் பரச பக்்ான2 த. உபவிட்டரார்/ 

உபவிடம் பம்ச-௭2௧, பெ.(1.) 1. ஒரு மருந்துச் 
செடி (அதிவிடயம்); 9 18௦ ௦4 ஈம் (௪௪ 

பரு). 2. ஒன்பது வகை நிலைத்திணை 

நஞ்சு (தாவரவிடம்); 16 ஈ॥ஈ€ (0 ௦4 

௨01௮16 001505. 

1. எருக்கம்பால், 2. கள்ளிப்பால், 3. சிவனார் 

கிழங்கு, 4. குன்றி, 6. அபினி, 

7. ஊமத்தை, 8. எட்டி, 9. நாபி ஆகியன ஒன்பது 

நிலைத்திணை நஞ்சுகளாம். 

உபவிடை பம்௪-ஊ பெ.(1.) உபவிடம் பார்க்க; 

566 பும்2-1/0217. 

உபவிருங்கணம் பம௪ர்பர்ச2௮/, பெ. (1.) 

உபப்பிரும்மணம் (பெரியபு. திருமலைச். 

சூசனம்) பார்க்க; 56௨ 4/2222/70//77/77204/77. 

[5/0 பம௫-ம்ரர்2ரச௪ 2 த. உபவிருங்குணம், 7, 

உபவீதம் பம்21/௮7, பெ.(.) 1. பூணூல் (பிங்.); 

5௮060 117௨௪0 ஙா நூறா ௦4 (6 10/106- 

டா ௦85125. 2. இடப்பக்கத்திலிருந்து 

வலப்பக்கமாய்ப் பூணூல் அணிதல்; ௦819 

6 8௨060 1௦௮0 ௩ ஸ்ட பகவ றாள் 

லா 106 14 உ௦ப!ொ ௮0 பொ 16 ரம் 

னாரா ற. 1௦ பிராசீனாவிதம். 

[58% ப௦௮-பர௪ 2: ஆ. உபவ$தம்.] 

அலரி, 5. 

உபவீதி பம்௪௦0] பெ.(ஈ.) 1. உபவீதம்” பார்க்க; 

56௦ பச்ச. 000. 1௦ பிராசீனாவீதி. 

உபா 

[5 0௮-25 த. உபனீதி ] 

உபவுப்பு (22-22, பெ.(1.) பிண்டவுப்பு செயநீர்; 

8 0€0௦ப!/8ஈ (/0ப/ர் ஐன்2௦120 7௦௱ 1/6 5511 

0௪146௦ 10 146 1051ப5. 

/உப- உம்ப 

[5/5 ப2ச2 த. உப] 

உபவேசனம் பும்ச-/622௮2/7, பெ.(1.) மலங் 

கழித்தல்; 0855100 ௦4 510015, வபே2௦॥ ௦7 

(௨ 0௦௧௮6. 

பம்சசாள, பெ.(ா.) 

உறுப்பசைவு 

உபவேட்டனம் 
கூத்திடுங்காலுண்டாம் 

முறைகளுளொன்று (சுத்தா; சிலப். பக். 81); ௮ 

1௦06 ௦7 9251/பே௨1௦ா. 

[5/8 ப0௪-02௪/27௮ 2 த. உபவேட்டனம்/ 

உபவேட்டிதம் ப௦௪-௭௧/444/77, பெ.(11.) நடன 

முத்திரை (அபிநய) வகை (சீவக. 1257, உரை); 

3 0958(பாட (ூ 166 110615 | கொி0. 

[85/64 ப௦.2-0//2 2 த. உபவேட்டதம் ர 

உபவேதம் 5௪-22, பெ.(1.) நான் மறை 

(வேதங்) களையடுத்து மதிக்கப்பெறும் 

ஆயிர்வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வவேதம், 

அர்த்த வேதம் ஆகிய நான் மறைகள் 

(வேதங்கள்) (திருக்காத். பு. 29, 38); 560010 

460295. 0985 ௦7 வாரர05 5ப0௦0௮16 (௦ [2 

76085, ௦4 பா/௦ 10போ 8௭6 பற கர60. 

/உப - வேகும்] 

[5/6 பச த. ௨௮/ 

விழி ௮ வித் ௮ வேத் 2 வேதம். 

உபற்பவம் ப௮௮/-,2204/77 பெ.(.) பாம்புக் 

கொல்லி: 1116 ஓம் ௦7 12060. 

உபறியாவி ப5௮/4/2 பபெ.(ஈ.) கோட்டம் (மூ.அ.); 

காக ௦௦6பா€. 

உபனோரஞ்சகன் பம௮702-74/3292 பெ.(ஈ.) 

எலுமிச்சை; |॥6-01705 ாா€௦/௦௮1௮. 

உபா பம்சு பெ.(ஈ.) தன்மாத்திரை; 5ப116, 

ாள?்5. உ பாக்கடெறியுறை ப்பின் 

நீலகேசி, 456) உணர். 



உபாக்கியானம் 

உபாக்கியானம் பம்சங்முசாசா, பெ.(.) 

கிளைக்கதை; 6015006, 58011 8100 
ம்ா௦0ப௦60் பார் 8 10 06. 
'நளோபாக்கியானம் " 

[5/. ப௦2-ர2ாச2 த. உபாக்கியானம்,] 

உபாகமம் பும்கிரசாசா7, பெ.(॥.) 1. மூல 
தோன்றிய (மூலாகமங்களின் வழித் தோன்றிய 
சைவத் தோன்றிய (ஆகம)ங்கள் (சைவச. 
பொது. 336, உரை); 5900009ரூ 503835 55/0 
06207 ஈபாட்ள. ௮. பழைய ஏற்பாட்டில் 

ஐந்தாவது புத்தகம் (கிறித்.): 16 73௱॥ ஈவா 
1௦ 16 6௦0௦1 ௦7 பி௨பர்ா௦ா௦௱ு. 

த.வ. துணைத் தோன்றியம். 

[5/1 ப2ர௮1௪ 2 த. உபாகமம்] 

உபாகாமம் ப544௮/777௮/77, பெ.(ஈ.) வேதங்களை 
ஒதத் தொடங்குமுன் ஆண்டிற்கொருமுறை 
புதியதாகப் பூணூல் போட்டுக் கொள்ளும் 
சடங்கு, (சிராவணச் சடங்கு) (பிராக்.); 
௨ேோ6௱௦ுரு ஊ1ற௱60 00௦6 அந 60௦ 
௯௦௱ஊு௱மே9 1௦ 760116 11௨ ௩60௨ ளன 16 
580160 11690 15 ஐபர்௦ர உ ஈவு. 

[5/1 பற சான 5 த. உபாகமம், / 
உபாகிதம் ப௦29/௪௱, பெ.(॥.) எரிகொள்ளி 

(நாநார்த்த.); 1116 பாரம். 

[$/ம் ப2க//2 5 த. உ பாரகிதம்./ 
உபாகிதை பும்௪ர/2௮ பெ.(ஈ.) உபாகிதம் 

பார்க்க; 566 ப5ி22/027. 

[5/4 பமசர/22 த. ௨. பாகிதை.] 
உபாங்கதாளம் (/,04/192-/2/27, பெ.(ஈ.) 

தாளவகை (பரத. தாள. 4, உரை); (1/4ப5.) 
விஷ் ௦4 ாஉ-௱௦௨5 பாட. 

[உபாங்கம் - தாளம்] 

[5/1 பமக 5 ஐ. உப௱ுங்கு..] 

தூள் - கரல், அ. தூள் தானும் - ஆடுிபவா் 
காலால் தட்டும் காலக்கணப் 

உபாங்கம் பசக். பெ.(ஈ.) 1. சார்புறுப்பு; 
ஈடா ராடி ஊச. 2. மறைமுடி வு 
(வேதாங்கங்)களுக்கு உறுப்பா (அங்கமா) 
பளள நூலகள் (சாத்திரங்கள்) (சி.சி.8. 14, 
மறைஞா.); 8 01855 ௦4 சாரி 05, 5பஊ (0 1௦ (06 (247-925, 07 கால் 

520 

உபாசகை 

உபாசங்கம் 

1௦பா 816 வபாஊா௪(60. 3. தோற் கருவி வகை 
(சிலப். 3, 27, உரை): (பா் 01 0 பா. 

4. இசைக்கருவி பக்கவாச்சியம்; 5ப051014ர/ 
ஈுப51021 1 5ரரப௱லார். "தாகி 
2/சரடுபாங்கங்கூட ” (இரகு. நாட்டும். 54). 
5. உபாங்கதாளம் பார்க்க; 8566 //2222- 
(௮/௮... அங்க முபாங்க மாகிடுநோ் 
பங்கமுடஎ் (பரத, தாமா. 4). 

[5/6 ௦2/12 2 த. உபரங்கம்,] 

உபாங்கராகம் புமகரர2-727௮77, பெ.(॥.) 
அராகவகை; 8 ஈாவ௦ரூ/-௫/0௨. 

/உபாங்கம் - ராகம்.] 

[5/4 பறஅர்ர௪ 2 த. உபாங்கும்.] 

[த. அராகம் 2 5, 22௪ 5 த. ராகும்] 

உபாசகன் பும்22௪7௪, பெ.(ஈ.) 1. வழிபடு 
(உபாசனை) வோன்; 84/015171008, 02016௦. 
'அழைவாலுபாசக ராகி (விநாயகபு 23 7077) 
2. புத்த மதத்தைச் சார்ந்தவ (பெளத்த)ரில் 
இல்லறத்தோன்: ௦ப001181 (ஆகா, ௦02. 1௦ 
பிக்ஷு. “சீல உயாசகர் செங்கைநறு நீரும்” 
(பனரிமே. 22, 72) 

[5%1. ௦254௪ 5 ௧. உபாசகன். / 

ப025௪9௮) பெ.(ஈ.) புத்த 
சமயத்தவரில் இல்லறத்தவள் (மணிமே. 28, 12. 
அரும்.); 6ப00164 ௩௦௱௮ா ௦715 ௮1௫. 

உபாசங்கம் ப.2227ஏ.௮77. பெ.(॥.) அம்புக்கூடு: 
பப. 

[5/1 ப௦25௮9௪ : த. உடாசங்கம் // 



உபாசயம் 

உபாசயம் பம்ச2௯௪, பெ.(ா.) உறக்கம்; 

1662. 

உபாசனம் ப2222௪௮7, பெ.(॥.) உபாசனை 

பார்க்க: 566 பிச52௮: 

[5/4 ப௦.25௮7௪ : த... உபாசனம்] 

உபாசனை பமி282சா௮ பெ.(॥.) வழிபாடு; 

5/1. 

(விநாயகபு 532, 52. 

[5/4 பச 2 த. உபாசனை] 

படக5னா2 என்னும் வடசொல் உட்காருதல் 

அல்லது அருகில்இருத்தல், தொண்டு செய்தல், 

காத்திருத்தல், தொண்டு, உதவி செய்தல், மதித்தல், 

புகழ்தல், வணங்குதல் என்னும் வகையில் பொருள் 

வளர்ச்சி கொண்டுள்ளது. இவற்றுள் வழிபாடு 

என்னும் இறுதிப் பொருளை மட்டும் தமிழ் ஏற்றுக் 

கொண்டுள்ளது. 

உபாசி-த்தல் ௦௪54, 11 செ.குன்றாவி.(5.1.) 

வழிபடுதல்; 1௦ 054/2. 'நயதந்துபா சித்த 

வாறும் ''(விநாயகுபு புதி! 33. 

[5/0 ப25 : த. உபாசி-/ 

உபாசி பம்சஏ் பெ.(ஈ.) தெய்வந் தொழுதலான் 

அவனருள் (அனுக்கிரகம்) பெற்றவன்; ௦6 

ஸ்௦ ௮5 ௦6110௦௨01௨ 01206 ௦4 ௨ ற21௦ப/௮ 

நு மநு ங்கற 1. 

[9ர். பற: த. உபாசி.] இ” உடைமை 

குறித்த ஈறு. 
உபாஞ்சு பமக, பெ.(ா.) உபாம்சு (சைவச. 

பொது. 152. உரை) பார்க்க: 596 ப5௮7750. 2. 

தனிமை (ஏகாந்தம்); (௦£!ா255, 501106. 

[5/0 பழசா2ப 2 த. உபாஞ்சு, ]/ 

உபாத்தி ப்ச் பெ.(॥.) ஆசிரியர் 

(உபாத்தியாயன்) (பிங்.); 18980191. 

[5/4 பறச2்/ச 2: த. உபாத்தி.] 

உபாத்தியாயம் பம்.ச11/:2)/2777, பெ.(ஈ.) 

பூசாரியம் (புரோகிதம்); றா௦7௦55100 ௦7 

௦௦0 0ப௦0 1௨191௦ப5 ௦ாணாா/65 (இா௭்.). 

[5/4 புசமர/ஷசா 2 த. உபாத்தியாயம் ர் 

உபாத்தியாயன் பம்சப்ட/4277, பெ.(॥.) 

1. ஆசிரியா்; (௨௨௦௨, 520௦0! ௨5167. 

இரு வேறாகு முபாசை 

உபாதானம் 

2. மதகுரு; 76/01/1005 606010. 

 அ.௨ணுபாத்தியாயான் "(பிரபோத, 77 3). 

த.வ. ஆசான். 

[946 பறசம்்ச 2: த. உபாத்தியாயன்.] 

அண்” ஆ.பா.ஈறு. 

உபாத்தியாயனி பம்சற்ஸசற/ பெ.(ா.) 

ஆசிரியை; |8]ே (௦3௦1௭, 80000) ஈ௱(51655. 

[5/7 ப.-ப1)/௮/௮ா/ 2: த. உபாத்தியாயணி] 

உபாத்தியாயி பச்சீற்ணுர்.. பெ.(॥.) 

உபாத்தியாயனி பார்க்க; 566 (02-/17)/22)/2171 

[8ம் ப22-2/ஆ௮7/ த. உபாத்தியாமி! 7) 

உபாத்து பச்/2ப, பெ.(ஈ.) சாவு (முகம); 0940. 

த.வ. சாக்காடு. 

[கரகம் ௮7/2 த. பாத்து: 

உபாதாயவுரு பம்.222/௪-1-பாய, பெ.(ஈ.) வலி, 

இரதம், கந்தம் என்று 

நால்வகைப்பட்ட உருவ வகை (மணிமே. 30, 190, 

கீழ்க்குறிப்பு); (8ப000.) 8 பாஷ் ௦7 பாப்ப, 

௦115 பா! 142., மூலம், 80, 24777 ௮10 

வன்னம், 

ஊாவொ. 

/உபுதாய 4 ௨௫. // 

[5/ம் பச 2 த. உபாதாம்; | 

உபாதான காரணம் ப020272-/(4272/742/77, 

பெ.(ஈ.) முதற்காரணம்; ௮1௦114! 09056, 85 

ஆ 1௦01 8 000. 

/உபாதானம் * காரணம், ர] 

[9/ம் ப2.2-027௪ 5 த. உபாதான, ]/] 

உபாதானபூதம் பம்222ா௪-ம்4027, பெ. (1.) 

கலப்பான பூதம்; 2௫ ப்ர 5 

௦௦௱0௦560 0114௦ ௨1௦8 ௮5 
௦ 

[196015 - ௦௦௱0௦பா0. 

[உபா * தானாம்) * பூதம்] 

[5ம் பற த. ௫ பா.] 

உபாதானம் ப௦௮/24777, பெ.(ஈ.) 1. உபாதான 

காரணம் பார்க்க; 588 ப02/274-/22/2/72/17. 

2. அரிசிப்பிச்சை; 016 ௦4 பா௦௦௦180 106. 

[உபா 4 தானம்// 



உபாதி" 

[5/. பச த. உபா] 

தர் - (தர்) 2 தரு ௮ தா. தரு 5 தருகிறாள், 
தருவான், தருகை, தரவு. 

தா ௮ தானம். 

[த. தானம் 5” 57/0. 02/7௪.] 

உபாதி! புக்கர் பெ.(ர.) 1. கடமை; 0ப68. 
'சப்போப்பட்ட உபாதிசளும் இழித்து விட்ட 
அளவுக்கு” (தெ.க.வெ.தொ..2, 778. 
2. விளைவில் பரவி காரணத்தில் பரவாமல் 

இருப்பது (சாத்தியத்திலே வியாபித்துச் 

சாதனத்தில் வியாபகமில்லாதது) (தர்க்கபா. 

18); 8060181 08ப56 ௦1 8 0௨னவ! 6116௦0. 

3.  மாயையாலுண்டாகுந் தோற்றம்; 
068௭௨௮௭06௨, வார. 

[51/0 ப௦2-09/2 த. உபாதி] 

உபாதி” பதக பெ.(॥.) 1. தொல்லை (வேதனை): 
(றவர், ௨00103, றகர.  "*ச்சியிற் 
சாலவுபாதி பசிதாகமாகும்'' (பட்டினத். 
திருப்பா. திருத்கில்லை.), 2. நோய்; 0166956. 
வாம். “பேருணவ உபாதியை 
யுண்டாக்கும் 3. இடையூறு; */ஈ07௭௦6, 
௦000௦. 'உம்பரால் உருழுபாதி கப்பன்" 
(பச்சப. பிருகு வி, 49), ௩. ஆதனு 
(ஆன்மாஷ்க்கு ஏற்படும் துயரம்: 1" 60௮1௮ 
ஈ்ரி௦5007/ ௮ ௦௦014௦ ௦4 196 ௦௦0, வர்ப்ள் 
15 50601வ1 800160 16 கோர்க/ர ராக, 
01810616௨0 0150015685 04 106 5ம். 

த.வ. துன்பம். 

[5/0. 242174 த. உபாதி] 

உபாதி”-த்தல் ப௫்௦ு 14 செ.கு.வி.(3.[.) 
தொந்தரை செய்தல்: 1௦ ௦2099 01511655, 1௦ 
911/௦, (மாறனார். மார்பாட 

[5/1 9222: த. உ பாதி] 

உபாதி” பமக பெ.(ஈ.) வேறுபடுத்தும் தன்மை 
(அவச்சேதகம்) நான்கனுளொன்று (விசார சந். 
320); (.௦9.) ௦06 0116பா ௮1/2-0-062044/77. 

[5 பசு த. உபாதி] 

உபாயதந்திரம் 

உபாதேயம் பம௪௦ ௫, பெ.(ஈ.) ஏற்றுக் 

கொள்ளத்தக்கது; 19ம் பன்ர 15 நர்்நு ௦7 

2006018006 ௦ 80001/0. 'குருவசனம் 
ச/போதுர் உபாதேயாமானது 

[5/ம. ப௦2-2/:௪ 5 த. உபாதேயம்.] 

உபாதை பும்22/ பெ.(1.) உபாதி” பார்க்க; 866 
(92075. 

[580 .9207722 த. உபாதை.] 

உபாந்தியம் பம்வாஸ்சு, பெ.(ஈ.) 

1. கடைக்கண் (வின்.); 6௦ ௦716 6. 2. 

ஈற்றயல் (வின்.); 176 1851 பர் ௦6, 16 

6ப/௱க16. 3. அண்மை (சமீபம்) (பிராம.); 

2ா௦ண்றந் பாவஞ் 

[$. பமசாடுச 2: த. உபாந்தியம்.] 

உபாம்சு 2௮7720, பெ.(ஈ.) மந்திரத்தை நா 
வசைவின்றி செவியுணருமாறு நெட்டுருச் 
செய்கை; 6௦11௪14௦ ௦7௮ ராலார்௮ [ர ௮ பல௨0 

1௦4 40106 50 85 1௦ 06 1௪௭10 65 1௨ ஈ௨௦(ன 

81006. 'சிவமந்திரத்தை வாசகமாகச் தான் 
உபாம்சுவாகத்தான் மானசமாகத்தான்..... 
ஜபிப்பது ”(சி.சி.5.23 சிவாச்., 

[5/4 புிசர5ப2 த. உபாம்சு.] 

உபாயக்காரன் ௫௯௪-6௫௪ பெ.(॥.) 

சூழ்ச்சியாளன் (தந்திரி); கார*ப| நனா5௦ா, 
5்8௱85, ௦0ர்ர்ன. 

[உபாயம் - தாரன். 

[ஒர் ப0ஃ/22 த. உபாய) ] 

உபாயசொருூபம் (/22/2-ச02௮, பெ.(ஈ.) 
வீடுபேறு (மோட்சம்) பெறும் வழியின் தன்மை 
(அஷ்டாதச. பக். 25): ஈ௮(பாடஒ ௦4 (6 0௮௨1 1௦ 
111௮! 0155, வர்ப்0் 15 ௦4 ரிஙுக 106, 12. 

கருமம், ஞானம், பத்தி, பிரபத்தி, 
ஆசாரியாபிமானம், ௦6 ௦7 /1772-,02/0204/77. 

[54. பப்லு னான 2 கு. அபரம் 
சொரூபம். ] 

உபாயதந்திரம் ப/2௮/௪-௮௭௮77, பெ.(ஈ.) 
ஏமாற்று (வஞ்சகம்) (௦ஈ0.); 02௦91. 

[544. பது 2-ற்க௦ க. உ.பாயகுந்திரம்/ 



உபாயநிசம் 

உபாயதநிசம் பம்4/2-7/5௮7, பெ.(॥.) உயிர் 

வளியினை உள்வாங்குகை. உள்ளிழுக்கை: 
வக ௦7 பார்வ! சா. 

த.வ. பூரகம். 

உபாயநிட்டை ப22/௪-/4 பெ.(॥.) எளிதிற் 

வீடுபேறு அடையும் வழியிலூன்றி நிற்கை; 

1900 ௦ ௨ ௨௨ ௱௪(௦0 ௦1 எவ்வாரு 

5மர்ரியவி! எவுபெரிய். “போலே உபாய நிட்டை 

புணாத்துகின்றா '(2ி.௮.9,5, மறக. ௮51], 

[8/4 புக த. உபாய டை] 

உபாயநிட்டைவெண்பா /2௪-/7/721202 

பெ.(ஈ.) பண்டார சாத்திரங்களுள் 

அம்பலவாணரியற்றிய நூல்; ௪ 8௯4/9 

510047 17681156 637 ௮/779220277௮- 

28௪27. 006 ௦7 ௦2:0272-22147477, 

/உடாயநிட்டை 4 வெளர்பா,] 

[8ம் பமா 2 த. உபாயநிட்டட./ 

வெள் 2 வெண் - பா - வெண்பா. 

உபாயபாரமிதை /2௮:௪-2௮:௮/௦௮ பெ.(॥.) 

பத்துச் சிறப்புக் குணங்களுள் 

(தசபாரமிதையுள்) ஒன்றான அறம் (உபாயம்) 

(மணிமே. 26, 45, குறிப்பு. பக். 297); (8ப004.) 

2 18050 வொர்வி ஸர்ர்பி, ர்கா8௦1611514௦ ௦7 

16 3ப0012. ௦௦ ௦4 /222-0௮௮71/0 

உபாயம்! ப௫ச௯ர7, பெ.(ஈ.) 1. சூழ்ச்சி; [௮4 7 

க ௮௨.றஊா5௦௱ ரஉவ1/265 1/5 ௭ா௱, 

௨௮15, 517571௮080, சாபர்1௦௦6. மாரு 

பாயத்தின் வாழாத (நார. 77397. 

2. அரசர்க்குரிய நான்கு வழிவகைகள் 

(உபாயங்கள்) (பிங்.); ராஉ2ா5 ௦1 ௦ங௰௦௦ற0 

2ு உவா, உ ௦7 22211427204)/4/77. 

ன் ரீ ச ச ௪ ர் 

3. நான்கு; 1௦பா. அம்பு பாரயமாரபாட்டி படம் 

(தல. தல. 94, 72). 4. சிறிதளவு 

(சொற்பம்); 8௮1655. உபாயமாக 

கொடுத்தான். 

[51. பம 2 த. உபரயாம்/ 

பவ என்னும் சொல்லிற்கு வடமொழியில் 

171 பதா | 

உள்ளன. 

உபாயம்” பும்சுகா. பெ.(ஈ.) வழிவகை 

(சாதனம்): ஈ௱ஊ8ா5. காசு ஒழிக்ச 

உபாபாரின்யாமையாலுபர் (ம௪..கோ. 2. பச். 

377) 

[5ம் பம 5 ௫. உபாயம் / 

உபாயனபத்திரம் பம்2/௮--02117277. பெ.(1.) 

கையுறையாகக் கொடுக்கும் பொருளைப் 

பற்றிய ஆவணம் (பத்திரம்) (சுக்கிரநீதி. 93): 

0௦௦ப௱ார் 508௦04௭0 நாஉ5 வார். 

[5%1. 22/௮2 * ௦௮277 2 

க. உபாயனபத்திரம்,/ 

உபாயனம் ப2௦௯/௪7௮, பெ.(1.) காணிக்கை; 

ழா 1௦ ௨ 5பறவமா. 'மான்னனுக்கிய 

இுபயாயனா மொன்று கொடுத்தார்” 

பசோதர; 2 5. 

[5/ம் பது த. உபாயனம்] 

உபாயி பச்ச பெ.(.) சூழ்ச்சியாளன் 

(தந்திரமுள்ளவன்); 87! 061501. 

[5/0 பபச 5 த. உபாய] 

உபாலம்பனம் பம்அசாசச2/7, பெ.(॥.) 

இடித்துரைத்தல் (நிந்திக்கை); £201090௦4, 

[90௦௦4 'சந்திரோபாலம்பனம் “(நடத.. 

[6/. பம.2-/௮70/௮7௪ 2 த. உபாலம்பனம் ர] 

உ பானம்' பமிசாசா?, பெ.(ா.) மிதியடி; 8 0 ௦7 

511085, ௦௦0௮ 5௮10215. 

'உபரனபகத்தொடு நடக்கும் " (அவரு. 

பககம். 7422 

த.வ. பாதுகை. 

[5/0 பற௪-ர௪7 * த. உபானம், / 

உபானம்? பமக, பெ.(ஈ.) கோபுரத்தின் 

அடிச்சித்திரவரை; 1751 ஈ௦ப/யோடு 8006 17௦ 

றார் 1ஈ 106 217ப௦1ப16 01 1௦/26, 610. 



உபானவரி டர் 

1ஈ௱ர௱0 176 0856 200ங6 (6 (6/5 ௦7 ௮ 
561165 07 005 0 |8/615 14060 1௦ 
௦00௦6 8 ரொகாளார்க! 611604, 06051௮] 

(1.&5., 180). 

[5/7 பச 2 த. உபானம்,] 

உபானவரி பம்சாச-௮7 பெ.(॥.) உபானம்? 
பார்க்க; 866 பச்ச. 

/உபானம் * வரி] 

[5/6 பமகாச : த. உபானம்] 

உபுக்கு-தல் பு்ப/ப- 5 செ.கு.வி.(5.|.) 
பெருகுதல் (வின்.); 1௦ 88/51, ஊரி 

தெ. உபுகு; உரு. உபக். 

உபேட்சாபாவனை ப/05/22-,0.202௮] பெ.(॥.) 
சார்பு பற்றாது ஒப்பு நோக்குந் தன்மை 
(மணிமே. 30, 253, அரும்.); ஈறனர்வ[ந 

[5/1. ப௦52- ௦2/2௪ இ. உடபட்சா 
பரவனை.] 

உபேட்சி-த்தல் ப55/2 11 செ.குன்றாவி. (7.) 
புறக்கணித்தல்; (௦ 1601௦௦, 0181608௮10, 
061100%6, (900௨. 'பரமபதத்தை 
உ பேட்சித்துவந்து (குரு.பரம். 69 பண்ணீ ் . 

[5/4. பற 5 த. உபேட்சி-] 

உபேட்சை ப௫்க/2/ பெ.(ஈ.) 1. புறக்கணிப்பு; 
38160210, ௭௨01௨௦, ஈய்4* ௨௦௨. "மேகுகு 
மறைவிரோத மேவநரலுபேட்சை (சூத. 
சருவவேதார்.). 2. உடல் நலமின்மை 
(அசெளக்கியம்); 181500511௦. 

[5/1. பமகசஃ௦ க. உபேட்சை.] 
உபேட்சையானம் /.25/2-0)/27௪/77, பெ.(ஈ.) 

தோல்வியடைந்த அரசன் பகைவனைப் 
புறக்கணித்துத் திரும்புகை (சுக்கிரநீதி, 337): 
6 ஈஊ்பார ராகா ஈர ௮ 0617169160 (0 
பொள்பே்ப/ ௦ 16 செத். 

[5/₹. ப௦5/52-/த7௪5 த. உபேட்சையானம்.] 
உபேந்திரன் (௦87௦2, பெ.(ஈ.) இந்திரனின் தம்பியாகிய திருமால்: ரப, ௭௦, அர் ௦6 6, ளாச(60 9௨ ௮ ச$போள மானா ௦71 

உமலிட்சாரம் 

12.  “முூச்சசகமளந்த பற்திரன் 
(தணக. 1 2. 78), 

[உப * இந்திரன்,] 
[5/7 பச: த. உப] 

வேந்தன் - இந்திரன். 

முல்லை நிலத் தெய்வமாகிய திருமாலை இந்திரன் 
தம்பியாக்கியதும் குறிஞ்சி நிலத் தெய்வமாகிய 
முருகனைப் பிள்ளையாரின் தம்பியாக்கியதும் தமிழ்ப் 
பண்பாட்டில் ஆரியப்பண்பாட்டின் வீச்சுகளாகக் 
கருதப்படுகின்றன. 

உபேந்திராசிரியர் பச்காண்சகர்ந்னா பெ.(ஈ.) 
சினேந்திரமாலை யியற்றியவர்: (6 ௮ப1௦ ௦7 
1௨ 5/027472-/772 

[உப - இந்திரன் - அ சிரியா] 

[5/4 ௦22 த. உப] 

வேந்தன் இந்திரன். 
உபோதகம் ப2௦௦22௮7 பெ.(॥.) உடுபோதம் 

(யாழ்.அக.) பார்க்க: 566 (/21/0.002/77. 

[உடுபோதம் 2 உபோதகம்.] 

உபோதம் ப, பெ.(ஈ.) பேய்ப்பசளை 
(மலை.); 8 18110 506015 ௦7 0பா518௦. 

[5/6 ௦224௪5 த. உபோதும்.] 
உபோற்காதம் ப௪௬422௮- பெ.(॥.) பாயிரம் 

(தொல். பாயி.விருத். பக். 16); யா௦0ப௦௦ா, - 
027206. 

[5/6். பு00070௪௪ 5 ௧. உடபோர்காதம்.] 
உம்மத்து பாரச1ப பெ.(॥.) பற்றாளர் 

(இசுலாம்); *௦110/௦75, எரா. 
[475 பாசா த. அம்மத்து;/ 

உம்மியம் பரந்த. பெ.(॥.) உமியம், செய் 
நஞ்சு விளையும் நிலம்: 8௦4 மா ஈர ௦ 
ரர் றர ளக! 901605 8 பெ பர். 

உமலிட்சாரம் (1772-0௮77, பெ.(1.) 1. குடல் 
சீராக்கத்திற்குக் கொடுக்கப்படும் உமரியுப்பு: 
8 9609619016 8511 914 11 ௦999௦ 67 ௦௦1/௮! 
டி 5ப௦ 8௯ ஈனா 610. 2. உமரிப் 
பூண்டினின்று எடுக்கும் சத்து; 5911 501 500௮ 
௦ெவா60 1௦ 16 ௮1 'பாாலார்'. 

த.வ. உமரி ப்பு. 



உமதகி 

உமதகி மாச பெ.(॥.) சணல் (மலை.); 
பராம். 

உமலோத்திரம் பாபா, பெ.(ஈ.) 
உபலோகத்திரம் பார்க்க; 866 (0௮/௦1/0757. 

உமற்கடம் பாச்சா, பெ...) திரு 
(தருப்பை)்புல்; 176 1058 00855, 176 5801170௮ 

01255. 

உமா! பாசி பெ.(.) குன்றிமணி; மக0'5 ௫; 
0010-15 ராவா. 

உமா பாசி பெ.(.) சிவை; றக். 

உமாக்கலைக்கியானம் பாசக் 
ட், பெ.(1.) மலைமகளா (பார்வதியா)ற் 
கூறப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுமோர் வட மொழி 
நூல்; ௮15 ௮0 50120065 5810 1௦ 12௩6 ௦5௨ 
[96௮1௨0 ந தஙக, பாடி ௦1 9௦0 32. 

உமாக்குருவி பாச-&-/பாயார் பெ.(ா.) வான் 

வலப் (ஆகாய) பறவை; 8 00 ௦1 ஐ2190156- 

0௮1௮015959. 

[உமர - குருகி] 

குள் 2 குரு 2 குருவி - சிறு பறவை. 

உமாகட்கம் பரசி, பெ.(ா.) உமற்கடம் 

பார்க்க; 5௪௨ 4772742787. 

உமாதகி ப772/௪ழ7 பெ.(1.) 1. உமதகி பார்க்க; 

566 பராச. 2. ஒரு வகை (இரசதாளி)க் 
கரும்பு; 3 50 60165 014 5ப0981-0௨௪. 

உமாதகியம் பர72/௪2]/௮/7, பெ.(ஈ.) உமா 

பார்க்க; 5626 ப/772. 

உமாதகியரிசி பாரசிறட்)/-௮7/5/ பெ.(ஈ.) 

கருங்குருவை யரிசி; 11௨ [06 ௦1 5 60190௩ 

வாஸ் ௦7 920. 

525 உமேசன் 

உமாதசி ப772/2/பெ.(.) உமதகி பார்க்க; 566 
(//772120/ 

உமாதாதகி பா/2/௪41 பெ.(॥.) மஞ்சள் 

செவ்வந்தி; 30/0 வாஷ் ௦ 6௭ற!6. 

உமாபட்சி பார2-2௪/2/ பெ.(.) பறவை வகை 

(வின்.); 8060165 01 ற28120156-010. 

உமாபதி பா72-0201 பெ.(ஈ.) சிவன் (திவா.); 

ஙா ஈ௱௦86 00507 (6 பற. 

/5/0 772௦-02 ஐ. உமாபதி] 

உமாபதிசிவாசாரியார் பாரசமசம்2ச் 
22௫ பெ.(.) சந்தான குரவருள் ஒருவா; 8 

52143 2220௪ பர1௦1 01 1௨ 5ந்2-0- 

02725௮77 8100 56/6 018 (620565 ௦7 

௨ 14 5712722-௪௮/77௮770251065 5681௮] 

னாவ டீ ஈறுர்றமசாகா, 134 0. 

016 ௦71௦ பா 2722202127 (0.4.). 

[உமாபதி - சிவர 4 ஆச்சாரியார்] 

[5/5 பாமசட்2 த. உமாபதி! 

உமாமகேச்சுரம் பாரஅசர2மய2/77, பெ.(1.) 

ஒரு நோன்டு ௮ [61010ப5 ௦௦597௮7006 1 எப 

௦8 பசாக௱்னை ன. 'உமரமமகேச் கரமச்கர் 

நொரு ௮௨வது “(ரத ௨12 72 
[ர் பாசி. 2 த. 

உாபகேசுவரன் : உமரமாகேச்சுரம்.] 

உமாமகேசன் பாக-ரசர25௪0, பெ.(॥.) 

உமாமகேசுவரன் பார்க்க; 566 ப/4/77௮- 

7772072.5//2/217 

[5/4 பாசன 2 த. உமாமகேசன், / 

உமாமகேகசுவரன் ப/772-772725ப/272, 

பெ.(ஈ.) சிவன்; 51/87, 116 06௦ 00 யர056 

௦௦5௦1 15 பாக. 

[9ம் பரர272/0251/2/25௧. உமாமகேசுவரன்; ./ 

ஸ். ஆ.பா.ஈறு, 

உமியல்தாரி பாரற்௮:27 பெ.(ஈ.) கருநெய்தல்; 

(படி 161ப5 - ௦௦௦௦7௪ - ௮94௮15. 

உமேசன் பாரசச்ச, பெ.(॥.) சிவன்; 51௮, 

பறாகி'5 1௦0. 

[5ம் பாச த. உ 0பசஈன்/ 



உமேதுபண்ணு-தல் 

உமேதுபண்ணு-தல் பா500/-௦௮ய-, 15 
செ.கு.வி.(3:1.) சம்பளமின்றி வேலை பழகுதல்; 
(௦ 86136 86 8 பாழறக/0் றா௦ம்க1/௦னா 1 
620601214௦ 04 வாகம் ஊரார். 

/உமேது - பண்ணு] 

[5/0 பார த. உ மேது; 

உமேதுவார் (/77202/ 72 பெ.(ஈ.) 
1. சம்பளமின்றி வேலை பழகுநர்; பாட210 
௦௦20௦௭ ண்௦ 8௦16 11 ஒழு 6௦1௪௦ ௦7 
௦6119 நாெ1060 வா் ௮ னாவ 
ஊரிஙு௱ா!. 2. பதவியை விரும்புவன் 
(இசுலாம்); 8 06010816 407 8 ௦44166 ஐ 
௦௦514௦ (1 ப்க.. 

[ப. பாரா? த. உ பேதுவார்.] 

உமேதுவார்ப்பட்டாளம் ப//7720ப-02--0- 
ி௮//4/2177, பெ.(.) தன் விருப்பார்வப் படை: 
பார்ன் ௦0106. 

[0ீ. பாச? டா 5 க. உமமேதுவார; 2, 
௦91/5/107 2: த. பட்டாளம்] 

உமையாளீசன் பு௱ஷ்ச/சேோ பெ.(ஈ.) 
சவர்க்காரம்; 6௮1) ௱ா்டா8ர8160 சாரர் 
ோட௦916 ௦4 8009, ரீப12"5 ஊட. 

உயசதி ௪2௪] பெ.(ஈ.) உயத்தி பார்க்க: 866 
(/)/21/1/7 

உயத்தி ௪ பெ.(ஈ.) 1. வெண் செய்நஞ்சு 
(பாடாணம்); பர்/(6 87586௦. ௨. ஓட்டை மரம்; ௮ 
(௮ 1166. 

உயந்திசம் (270157), பெ.(ஈ.) 
ஆள்வாடைத்தட்டி: 8 01௮1. 

உயாத்தவம் ர,௪/௪0௪௱. பெ.(ஈ.) இலந்தை: 
ள்லா ௨016. 

உயில் ஸூர் பெ.(ஈ.) இறப்பிற்குப் பின் நடைமுறைபடுத்தக்கோரி எழுதும் விருப்பாவணம் (மரண சாசனம்); ர, 160௮] 060191214௦ ௦79 265005 ரசா 101/6 
611601 8ர(னா 1௦ 0621. 

த.வ. விருப்பாவணம். 

[8 டி த. உயில், ] 

உரகபந்தனம் 

உயிறு பரர்ப, பெ.(ஈ.) நறுமண (வாசனை) வேர் 
(இலாமிச்சை) (மலை.); 0ப50ப5-01855, மரம் 

21091௦ ௦01. 

உயுத்தம் 07277, பெ.(ஈ.) போர்: நலா. 6௮1116. 
'தானவானவ. ருயுத்தமும்" (பாரத, 
பதிளெொட்டாரம். 54), 

[5/4. 70002772௪2 த. உயுத்தம்.] 

உயோகுதுயில் ,97ப-10ஈ/ பெ.(1.) அறிதுயில் 
(யோகநித்திரை); 1187௦6 11 4602, 27 
51660. “ஆலவிணிலையகன் மேற்பைய 
வுயோகுதுபில் கொண்ட பரம்பரளனேோ"' (திவ், 
பொரியும் 7 5 7), 

/உயோகு * சூயில்] 

[5/6 29௪ 5 த. உோகு,] 

உரகக்கன்னி பாசரச- 6/2) 
நாகமல்லிகை; 88106 188௱1௨. 

பெ.(ஈ.) 

/உரகம் * கண்ணி] 

/5/4. பாகர: த. உரகும், / 

உரகச்சீரகம் ப7292-0-0/2927, பெ. (.) 
காட்டுச் சீரகம்: ஈர உர். 

[உரம் 4 சீரகம், / 

[5/1 பா2222 ௧. உரசும், / 
உரகபந்தம் (7202-0௮7௮,  பெ.(.) 

ஒன்றிணைந்த இரண்டு பாம்பு போல வரைந்த 
சித்திரத்தின் அறைகளில் எழுத்துகளை 
அடைக்கும்படியமைந்த சித்திர பாவகை: 
998 ௦4 ப்-2 ப௦௨ 161165 0௦௮ 
௦6 81௮1060 10 1417 ௮ 01/80 ॥ஈ 161 
0114௦ ர் 8௮66. 

த.வ. நாகபந்தம். 

[உரக - புத்தம்] 

[5/4. பார த. உரக, / 
உரகபந்தனம் (//729.2-0௮70202/77, பெ. (ஈ.) 

உரகபந்தம் பார்க்க: 56௦ (/292-,2704/77. 
[உரக - பந்தனம், / 

[5/6 பாசரச5 க. உரக,] 

(புத்தம் 5 பந்தனம்.] 



உரகம் 

உரகம் ௪௮/77, பெ.(.) பாம்பு; 812/6. 

[5/. பச-ர௪2 த. உரசும்] 

- உரகாதிபன் ப௪7221520, பெ.(1.) முதற்பாம்பு 
(ஆதிசேடன்); 227222௪, 011167 ௦71 1௦ 

5610௨5. 

[5ம் பா42017/0௪ 2 ஐ. உரகாதிபன்.] 

உரகாரி ௪27௮7 பெ.(.) 1. கருடன்; மாரு 

116. 2. மயில்; 0680௦௦௦%. 

உரகாரிவாதம் பாஅரகா்22௮77, பெ.(॥.) 
ஈரலில் வளி (வாயு) சேர்ந்து நெஞ்சு, குரல் 

வளை முதலியவிடங்களில் வலியுண்டாகிச் 
சோறு செல்லாது நெஞ்சடைக்குமோர் வகை 

ஊதைநோய்; 9 0156995ஊ 0029௦181560 ௫ 

5088ா௦010 8ப71002114௨ 8112015 சர்ட் றன் 

5060௮1 ॥ா 16 1107198010 760100 ௮0 

001/பட ரா கவர 1000, 8ப00௦560 1௦ 

06 0ப6 1௦ 116 06741060 ஷப ௮00௦ப௱ப/2160 

ற மங. 

த.வ. நெஞ்சடைநோய். 

உரகேகந்திரன் பாசர5/701722) பெ.(॥.) 

உரகாதிபன் பார்க்க; 566 ப/௪9.2010௮ 

உரசகத ப௪5௪4202, பெ.(॥.) உப்பு வாயு 

கலந்தது: ஈ£௦080௦ப5. 

உரசகதம் ப௪3௪9209/77, பெ.([.) உப்பு வாயு 

கலந்த பொருட்கள்; 1111௦96௨1௦ ப5 
5ப51280065 ௦ 0௦511பவா15. 

உரசகதி பாச£க௪ரசமர பெ.(॥.) உடம்பின் 

குருதியில் உப்புவாயு தொடர்பான 

பொருட்களால் ஏற்படும் நிலைமை; 9 ௦0014௦ 
ஈாவ!660 நே 16 றா௦58ா௦6 ௦7 ஈ!1௦00௨௭௦ப5 

௦௦0125 1 1/6 01௦௦0 22018/௨. 

- உரசம் பாசக்கார), பெ.(ஈ.) 1. தூய இதள் (சுத்த 
ரசம்); ஐபாரர்6் ௦ 0/68௨௭5௨0 பேறு. 2. 

வாலையிட் டிறக்கிய இதள்; 8ப61/60 

ஊரு. 

உரசன் பாச, பெ.(1.) நெஞ்சுரமுள்ளவன்; 9 
௱௮ு ௦7 510பர் றார். 

[5/ம் பாச5ச 2 த. உரசன்.] ஸ் ஆ.பா.ஈறு: 

உரத்தபித்தவாதம் 

உரசிதக்கட்டி பாசல௪-/-௪10 பெ.(ா.) 

முலைக்கட்டி; ராகு 8050655. 

[உரசிதம் - கட்டி] 

[5ம் ப252 த. உரசிதம்.] 

குல் 5 கள் 5 கட்டு 5 கட்டி - இறுகியது 

உரசிதம் ப௪3/22/77, பெ.(.) முலை; 1116 0௨851 

௦111௨ ௩௦௮. 

[5/ம் 252 த. உரசிதம்.] 

உரசிருகம் ப/2570/92/77, பெ.(॥.) உரசிதம் 

பார்க்க; 8566 47/25/2277. 

உரசிலன் பாச்ச, பெ.(॥.) நெஞ்சுர 

(முடையவன்; ௦6 80 3 511000 ௦0851. 

உரணம் ப௮7௮/77, பெ.(11.) செம்மறிக் கடா; [௮ரா.. 

[5/1 பாச: த. உரம்] 

உரணாட்சம் பாசா, பெ.(1.) தகரை; 

ாிொஉ_௱ இலார். 

உரணாட்சியம் 
உரணாட்சம் பார்க்க; 566 ///22/727242/77. 

ப22100:2/77,  பெ.(.) 

உரத்தபித்தவாதம் பாச௪//௪-0///2-0:204/7) 

பெ.(.) பித்தமிகுதியினால் நல்லது 

கெட்டதென்று அறியாதபடித் திடீரென 

சினமுண்டாகி அடிக்கடி சண்டையிடத் 

தூண்டுமோர் வகை ஊதை (வாத) நோய்; 

1610 ப5 015௪95, 0ப6 10௦ 80018481௨0 

௦ ௦ 61/6௨ உ 8/51௱ 

௦௮1௮௦12115௨௦ ந 5ப0080 808, 
ஓம் ளார் வார்ரச்கறர்ாக16 பபெனாவ. 

த.வ. சீறுநோய். 



உரத்தை 

உரத்தை பாசி பெ.(1.) உத்தாமணி, வயிரம்: 

கோ 04 8ப0வா10 0ப81நு.. 

உரதம் பா222/7, பெ.(1.) 1. வித்தமிழ்து; 8௦. 
2. மாதவிடாய்; (7௨ ௱௱5பவ 0100௦0. 3. சிறு 

பூளை; ௦௦0] 0806 - 8௪ 180518 ௮195 
ராவா 5 [லாக 

உரதாரை பாசன பெ.(1.) நெஞ்சாங் குழல்; 

6 6வாவி ஈ 16 7201௦ ௦4 16110 

உரப்பிரம் பா222/7௮77, பெ.(1.) வெள்ளாடு; 009. 

உரப்பிரு 2227 ப, பெ.(ஈ.) செம்மறியாடு; ௮; 
14/6. 

உரம்பம் பாசாச௮/), பெ.(ஈ.) பேய்ப்புல்: வர10 
1116 01௮55. 

உரலாகை பா௮28௮) பெ.(॥.) ௧௬ விழி; ௨06 
௦1176 0/6. 

உராகசாரசந்தனம் பாச9௪-2௮௪-௮௦௭௮. 
பெ.(ஈ.) நறு மண (வாசணை)முள்ள ஒரு வகைச் 
சந்தனக் கட்டை; 8 40 ௦4 580௮ ௩௦௦0 
9 511000 ௨௱வ]|. 

உராகதுரம் பாச்ச, பெ.(ஈ.) முலை; ௩௦௱௮'5 
01௨950. 

உரிசை பா/2/பெ.(ஈ.) 1 சுவை; 12516. 
ப/ரிப்புரிை '' (அத். 
2. தீஞ்சுவை; 81/691 19516. 

[$/6. 100/5 த. உரிசை.] 

உரிசைபார்-த்தல் 

'சப்பார் 

244), 

7220௦௮. 4 
செ.குன்றாவி.(.1.) 1. சுவைத்தல்; 1௦ (நூ டு 
(551110. 2. சிற்றின்பந் துய்த்தல் 

உருசகதேந்திரியோபாதனபூதங்கள் 

(அனுபவித்தல்); 1௦ 80)0/ ௦ 60618௭0௦6 16 

56)6ப௮! 91௨95 பா6. 

/உரிசை 4 பாரா. 

[5ம் ப/0/2 த. உரிசை./ 

உரிசையாயிரு-த்தல் (//20 2-0, 

3 செ.குன்றாவி.(5.1.) நாவுக்கினிமையா 

யிருத்தல்; 1௦ 18/6 9 0000 194/0 பா, 1௦ 0௨ 

5வ௮/0பரு, 

/உரிசை 4 ஆய் 4 இரு-,]/ 

[5ம் 10072 இந. உறிசை,] 

உரிணி மா பெ.(.) கொத்துமல்லி; ௦௦1120௮1- 

ணப 5. 

உரிதாகம் பாச2௪௮, பெ.(॥.) கல்லுசில், 

ஊடுசில்; 8 40 07 ப5ரி. 

உருக்குமிணி பாயப்... பெ.(॥.) 
கண்ணபெருமானின் முதன் மனைவி 
(பாகவத.); ॥௨௱௨6 ௦7 116௨ ற்ற! நாரீ6 ௦7 

௭89. 

[5/0 ப/ர//2 த. உருக்குமிணி] 

ஒளிக்கான ஏக்கம், ஒளிமயமாக இருப்பதற்கான 

விருப்பம் என்னும் பொருள்படும் ஈபர் என்னும் 
வேரிலிருந்து (ரபர் 5 ரப6 ௮ ரபாக ௮ 9 பளார் 
என்னும் சொல் உருவாகியுள்ளது (மா.வி.). 

'உருக்குமிணி' யை இருக்குமணி என்று 
குறிப்பிடுவதும் உண்டு (அபி.சிந்.). 

உருகம் பாபுர௮, பெ.(1.) பிறப்பு: டார். 
உருசகதம் பாப£ச-4௪௦௮7, பெ.(ஈ.) 1. நாம் 

மூச்சுவிடும் (சுவாசிக்கும்) காற்றின் மூன்று 
பங்காயிருக்கும் உப்புக் காற்று (வாயு); 
1௦9 எண்ன 1௦5 3/4 ஊர வார ௮1௦0 
03 ப$. 2. உப்புக் காற்று (வாயு) சேர்ந்த 
பொருள்; 8 ௦௦௱0௦பா0 வொ ஈ்ா௦0ன 
- 1414000௦05 ௦௦௱௦௦பா(. 

உருசகதேந்திரியோபாதன பூதங்கள் 
(/7/5222-/7-/2222272-,0.02/2144/ 
பெ.(॥.) உப்பு வளி (வாயு) சேர்ந்த கூட்டு முறை; 
ஈபி1௦07௦ப5 ௦0௮/௦ ௦௱ட௦பா05. 



உருசகம் 

உருசகம் பாப5௪7௮7, பெ.(॥.) (நாநார்த்த.) 
1. மாதுளை; 0௦ா£ரலா216. 2. விளங்கம்; 

வ!11011௦ ப5010816-168/60 கா 0-0 எரு. 

3. ஆன்மணத்தி (கோரோசனை); 062087. 

4. ஆமணக்கு; 095107 இல். - 5. கொம்மட்டி 

மாதளை; ௱ாவு உ - ௦6010௮. 

6. புண் (இரணம்) முதலியவற்றிக்கிடும் காரம்; 

02ப5811௦ 801160 1௦ 1௦ பா05, 850065 6160. 

03ப511௦ 30010211௦8. 

[8/ு பாமர த. உருக்கம்] 

உருசி' பாயல் பெ.(ஈ.) 1. சுவை; 18516. 

2. இன்சுவை; 0000 19516, [6115/, ॥8/௦பா. 3. 

இனிமை; £/6888ர்ா658, 8௨07690/60655. 

“தவன் பேச்சு உருகியானாது. 4. விருப்பம்; 

வா, ட. அவனுக்கும் படி.ப்பில் உருகி 

அதிகம். 

[50% 00/2 த. உரசி] 

வடமொழியில் ஒளி, அழகு என்னும் 

பொருள்படும் ப என்னும் வேரிலிருந்து விரும்புவது, 

சுவையானது எனப் பொருள்படும் £ப௦1 என்னும் 

சொல் பிறந்துள்ளது (மா.வி.) என்பது 

பொருந்துவதன்று. சொற்பிறப்பு நோக்கில் நாவின் 

அடிப்படையிலான சொல்லிலிருந்துதான் சுவை 

தொடர்பான சொல் தோன்ற முடியும். உணர்த்தி 

ருத்தி ருசி எனத் திரிந்து வடநாட்டில் 
வழக்கூன்றியது என்பது அறியத்தக்கது. தமிழில் 

உருசி, சுவை, இன்சுவை என்னும் பொருள்களிலேயே 

பெருவழக்கெய்தியுள்ள து. 

உருசி£?-த்தல் பாய, 11 செ.கு.வி. (5...) 
சுவையாதல்; 1௦ [6115/, 1௦ 06 521/0 ப09, 

16௨531 1௦ 106 560585 ௦ றார். சரசரக்க 

இக்களி உருசிக்கிறது. 

உருசித்தலெனும் வினைச்சொல் உருசி 

என்னும் பெயர்ச்சொல்லிலிருந்து பின்னாக்க முறை 

(0201 1௦௱2௦)யில் உருவானது. 

உருசி”-த்தல் பயக், 11 செ.குன்றாவி.(1.1.) 
1. சுவைத்தல்; (௦ 1௮51௪, ஐகார 03 16 

12516. அவள் மாங்கவியை உருசிக்கிறா. பது 

2. துய்த்தல்; 1௦ ௨ா/6ா௦6, 95 018956, (௦ 

உருசியம் 

௫, 96 ஈஷா. உள்ளத்து ரித்து” 

(திருவிளை, அன்னக். 77, 

த.வ. உணர்த்தி5ருத்தி5ருசி 
[57ம் 10/2 த. உருகி 2 உரசி] 

உருசி” பாய! பெ.(॥.) 1. ஒளிக்கற்றை 
(நாநார்த்த.); [ஆ ௦7 (9. 2. ஒளி (நாநார்த்த.); 

ஓரி/வா௦6. 3. உருசியாதனம் பார்க்க; 566 
(/1/50)/-20:2/72/77. ம.யிறண்டுரு சி” 

(கத௬௦1/ 702, 

[5/ம் 1ய/0/25 க. உருகி] 

உருசிகரம் பாப), பெ.(.) இன்சுவை 

யானது, இனிமையானது; 1814 வ் 15 

051/௦1௦ப5 59/0௫. 

[98ம் பபப 2 த. உருசிகரம்.] 

உருசிகாட்டு-தல் பப்ப... 11 

செ.கு.வி.(4.1.) இனிப்புக் காட்டுதல்; (௦ 211பா6 

ஷூ 64/18 ௦ 01165, 09056 06 (௦ 800206 

* அ றபா5பர் நூ 94/0 ௨ ௮0 1௦11212516. 

/உருசி - காட்டு-..] 

[5/0 00/5 த. உருசி, காண் (க.௨) - காட்டு? 

(பிஸி. 
உருசிகாண்(ணு)-தல் (/0/8621707-, 12 

செ.கூ.வி.(4.1.) சுவையறிதல்; (௦ 961 ௮ 12516, 

ரவ ரஉரிஸ௦பா. உருகிகண்ட பூனை. 

/உருகி - காண்ட] 

[5/4 பம/2 த. உருசி] 

உருசிதட்டு-தல் பாப/5//௪20-, 15 செ.கு.வி. 

(பூ...) சுவை தோன்றுதல்; (௦ 0௦ 51/67, 

016௨58 1௦ 16 12516. 

[உரசி - தட்டு-/ 

உருசிபார்-த்தல் 70/32, 4 செ.குன்றாவி. 

(மீர்.) உருசிகாண்(ணு)-த தல் பார்க்க; 586 

(/1/5/42217. 

[உருகி 4 பரா-/ 

[8/4 7ப0/2 த. உரசி] 

உருசியம் பரப/2ழ௮777, பெ. (ஈ.) 1. காட்டா; 9 10 

௦௦3. 2. எருமை போன்ற மயிரடர்ந்த மான்; 9 

மரு 18106 100 ௦4 647 25௦0 8 



உருசியாதனம் 

ட்பர்ரவ4௦ காக ரவா ரா ரர் ௦ ப்பது. 8 

(ரொ ௦7. 3. ஒரு வகைக் குட்டம்; 8 (சா0 
௦7 [2௦53 

உருசியாதனம் பாபஃட்_-2027௮, பெ. (॥.) 

ஓகவிருக்கை வகை (தத்துவப். 107. உரை); 

(521/4/2.) 2௨4/6010 0081பா6. 

[உரசி * ஆதனம்.] 
[5/4. ப த. உருகி] 

[த. ஆதனம் 2 5. 25௮7௮.] 

உருசு' பாப£ப, பெ.(ஈ.) 1. கரி, மெய் அறுதிச் 

சான்று; ஜா௦௦். 2. கையெழுத்து; 519157பா௦. 

[5/7 ப// 2 த. உ௫௬௯.] 

உருசு£ பாப்ப, பெ.(ஈ.) திருவிழா; *25114௮1. 
நாகூர். உருசுக்குப் போக வேண்டும்" 

(முகமதி], 

[&7: பாப? த. உ௫௯.] 

உருசுச்செய்-தல் (//5ப-0-௦-, 11 
செ.குன்றாவி.(3.1.) மெய்ப்பித்தல்: 1௦ ஜா௦ய ௦ 
851800 டூ வரொ௦6, 1௦ டராொ6ி, 85 ௮ 
்்வா96€ ௦ 800ப89711௦1. 

[உரசு 4 செப்] 

[0.. ப//2 த. உர.] 

உருசுப்படுத்து-தல் //ப/5ப-0-௦௪ 000. 5 
செ.குன்றாவி.(5:1.) உருசுச்செய்-தல் பார்க்க: 
566 பாப£ப-௦-௦-)-, 

[உரசு - படு-,] 

[0. புப2 த. உருசு.] 

உருசுப்பண்ணு-தல் பாப£ப-௦-௦௮1ஈப- 12 
செ.குன்றாவி.(3..) உருசுச்செய்--தல் பார்க்க: 
586 பாப5ப-0-0 ஸர. 

த.வ. மெய்ப்பித்தல். 

[உரசு - பண்ணு. ] 

[0 ாபு/2 த. ௨௫௯.] 

உருசுப்பொறுப்பு /0/2ப-0-007ப000பு. பெ.(1.) 
உண்மையெனக் காட்டவேண்டிய பொறுப்பு 
(ஈச்சுர நிச்சயம், 38); பபா ௦14 ௦1௦௦7. 

530 உருத்தகம் 

[உரசு * பொறுப்] 

[பீ. ப/ப/2 த. உருகு..] 

உருசுப்போடு-தல் பாப£ப-௦-002320/-, 20 

செ.கு.வி.(1.1.) கையெழுத்துப் போடுதல்; 1௦ 

9111 ௦16'8 51041பா6. 

[உரசு - பயோடு-,/ 

[0.. (ப/ப2 த. உ௫௪.] 

உருசை பாப! பெ.(॥.) இன்சுவை; [651 
118/௦ பா. 'நாக்குகி கதிய ௫௬௪ நல்கும் ” 
(பகுராதத. 201, 

[5/1 ௦/2 த. உருகி 2 உருசை.] 

உருட்சம் பாப/2௮77, பெ.(1.) மொந்தன் வாழைக் 

கிழங்கு; 1பட்ன ௦4 பார்க இவார்வ்ா. 

உருட்சணசிகிச்சை ப/ப/2272-09/10௮] 

பெ.(ஈ.) கோழை முதலியவற்றை அறுத்துத் 
தள்ளி, அந்தந்த வுறுப்புகளுக்கும், 
தாதுக்களுக்கும் ஊட்டம் (போஷணை) 
உண்டாக்கு முறை; 2100 ௦1112 கார 

160/6, மர்ரே டாக௦௯5 பற வரு 002 80 
10169895 16 1006 ௦07 16 ர ப௦ப5 ஷூ 

டூ 0௦116 ரோ 196 ஜரா ௨0 
06 ஙல16று ஈப௦௦ப5 100 (06 1பா05 - 1௦/௦- 
பாலார் 

உருட்சை பாப/0௮/ பெ.(ஈ.) வாழைக்கிழங்கு; 11௦ 
£001௦74 ௨ ிலார்வாா 66. 

உருட்டா பாயச, பெ.(ஈ.) பகட்டுப் பேச்சு (இடம்ப 
வார்த்தை); 81 6௦251. ₹5௦0௦௱௦71௮0௨. 
அவள் உருட்டா அடிகீகிற வள் : 

[0. (22 உல்டா த. உருட்டா..] 

உருட்டால் பாப/5/ பெ.(.) உருட்டா பார்க்க; 
566 பாப[2. ஏன் உருட்டாலடிக்கிறாய் 2 

[5/4 ௭22 த. உருட்டா5 ௪ ர௫ட்டால்.] 
உருடகம் பாபரு௪கர, பெ.(ஈ.) கருநாவி; 01௮01 

90/16. 

உருத்தகம் பாப/௪2௫ா, பெ.(1.) 1. ஒருவகை 
இசிவு (சன்னி) நோய்; ௨ 40 ௦7 ௮ற௦1ல0ு. 
2. ஒருவகை இசிவு நோய் (உருத்தாக சன்னி 



உருத்தகுதம் 

பாத சுரம்); ற௦10 1 -0727201611560 (3 

065516 வ 11 6 6௦0 ௦08. 

உருத்தகுதம் பாப/சதபசசா, பெ.(ஈ.) 1. ஒரு 
வகை எருவாய் (குத) நோய்; 3 01866886 07 (6 

ப$. 2. எரு (ஆசன) வாயிலேற்படும் 

வலியுள்ள ஒரு வகைக் கட்டி (விரணம்); 8 

வாரீப! பாகா பனா சர் 116 ராகா ௦7 1௦ 

2ப5. 

உருத்திதம் பாப/8227, பெ.(॥.) (அக.நி.) 
1. ஊதியம்; நா௦ரிர், ௩௮065. 2. உறு பொருள்; 

௦ னாடு. 3. வளர்ச்சி; 1௦12356. 

உருத்திரகிரந்தி பாப்ர்ச- ரெ பெ. (॥.) 
பாலக (மூலாதார)மும் அகட்டக 

(சுவாதிட்டான)மும் (ஆ.நி.); ஈ$51௦௮/! ௦௯5, 

ு வானா 1 ப்ப ரு /௦1௦ 0 ௦7 7742742477 

௮0 2ப/2௦//2/7௪/77. 

[5/ம் பாய்மர த. உருத்திரகிரற்தி/ 

உருத்திரபூமி பாப/72-20477/ பெ.(.) சுடுகாடு; 

௰்பாாா0-010பா0. 

[5ம் பர்மா க... உருத்திரபூமி] 

உருத்திரம் பாயர்ர77, பெ.(.) பெருஞ்சினம்; 
9௭. 

[5/0 பரச: க. உருத்திரம்] 

உருத்திரன் பாயச, பெ.(.) சிவன்; ௦00 
ப, 

பாபாப்ர2/௮,  பெ.(1.) 

அக்கமணி; “ப0்2/62 0௨80. 

உருகுதிராக்கம் 

உருபசொரூபம் 

த.வ. கடவுண்மணரி, சிவமணி, தெய்வமளரி, 

நாயகமணி, கண்மணி, கண்டம், கண்டி, கண்டிகை 

முண்மணி. 

[527. (பர்2௦22 த. உருத்திராக்கம்] 

அக்கமணி எனப் பொருள்படும் கண்மணி 

என்னும் கூட்டுச் சொல்லைக் கண் * மணி என்று 

தவறாகப் பிரித்து, கண் என்பதை அட்ச என்று 

திரித்து வடமொழி வழி ருத்திர-அக்ஷ (சிவன் 

கண்ணினின்று தோன்றுயது) பெயர் 

பெற்றதாகக் காட்டியுள்ளனர். அக்கமணியில் வரும் 

எனப் 

அக்கம் முண்முனை, எனப் பொருள்படுவதுபோல் 

கண்மணியில் வரும் கள் என்பதற்கும் முள் என்பது 

பொருள். 

உருதம் பாப/4௮/77, பெ.(.) விலங்கு (மிருகம்) 

பறவை முதலியவற்றின் ஒலி; 1/6 10156 1120௨ 

பூ வாரராவ!5 ௮௭௦ 605 ॥ ர௨ாஊாக!. 

உருதம்பண்ணு-தல் பாப௦27-0௮ய/-, 12 

செ.குன்றாவி.(3.1.) பலுக்குதல், ஓதுதல் 

(உச்சரித்தல்); 1௦ றா௦ா௦ப106, ப1(8, 

211/0ப1௮1௦, 1௦ ௦ல். “வேததிதையு௬௧.ம 

பற்று நலத்தாறும் "(திருக்காஸித. 4 5, 49, 

[உ௬த.ம் - பன்னா] 

உருது பாப/௦, பெ.(.) 1] படை (சேனை); ௮ 

2௱டு (1/பரகா.). 2. பாசறை; ஈ॥ி1கரு 

ஊரன் (॥//பர்கா.). 3. வட இந்திய 

மொழிகளில் ஒன்று; !1(., 11௨ 0௨, 800160 

(௦ 1௨ பிரவ்பக51வா! (8ர0ப௮0௨ (௦ 15 

30௦180 ௦௦௱௦டு ஈ ஈர் [ஈப/௪, ௭0 

வன் 16 உ௱ம்ள்பாஷ ௦7 வாகப், [2௪ ௮0 

கீப௭0்10. 

[47 பாம/2 த. உருது] 

உருபசொரூபம் பாபம்2-2௦700௮77, பெ.(7.) 

காண்குறும் காட்சிப் பொருள்; 116 00/6௦ ௦7 

510/1. 

/உ௫ 2 உருவு 2 உரும் ௮ 54ம். [ப0௪ 2 த. 

உருபம்./ 

[58ம் 202-00௪ 2 த. சொருபம், ர் 



உருபட்சா 

உருபட்சா பாப௦௮/22, பெ.(1.) பெருங்காயம்; 

2591404108. 

உருபதன்மாத்திரை பாப௦202-/172/1/4] 

பெ.(॥.) ஐந்து (பஞ்ச) மாத்திரையிலொன்று 

அதாவது ஐம் (பஞ்ச) பூத மூலத்திலொன்று; 
௦6 ௦716 ஈபள்௱வார்கரு ஏணாளா(5 ௦717 16 

58565 (.6. 6 நார்வே எள் ௦7 ரர். 

உருபம் பாபம்கா, பெ.(॥.) 1. உருவம்; 10, 
51806. 2. அழகு; 069பரூ, 3. நிழற்படம் 

(பிரதிமை); 11௨06. 4. நிறம்; ௦௦1௦பா. 

5. நிலை; 0051பா6. 6. சாயல்: 1221ப125. 

[௨௫ 2 உருவு 2 ௪உரவம் ௮ 564. [௦௪ ௮ கூ. 

உருவம்] 

உருபுகம் பாப2பசா, பெ.(ஈ.) ஆமணக்கு; 

095101-0181ர். 

உரும்பரம்' பாபா), பெ.(॥.) செம்பு (வின்.); 
00008. 

[5/6 ப்பி 2 த. உரும்பரம், / 

உரும்பரம்” பாயாம்வளா, . பெ.(ஈ.) 
1. பெருங்காயம் (வின்.): 9597051102. 

2. பாம்பு (வின்.); 5ஊழலார். 

உருமால் பாபா! பெ.(ஈ.) 4, தலைப்பாகை: 
(பாடலா. 2. மேற்துண்டு; பறற ௦௦4, ரி 
5ல். 

[ப் ரா த. 2 ரமால்.] 

552 உருடி 

உருமாலை பபான பெ.(ா.) உருமால் 

பார்க்க; 8966 பாப7௮/ 

[ப. 7ப/772/2 த... உருமால் 2 உரு மாலை] 

உருமிச்சோம்பு பாபாா/2-2௦772ப, பெ.(.) ஒரு 

வகைச் சோம்பு; 3 (00 ௦1 ங் வாவ 5660. 

உருமியம் பாயாற்னா, பெ.(.) பெருச்சாளி; 
௦810/௦௦௦. 

உருரசம் பாப-ச2௪, பெ.(ஈ.) இதளியம் 
(பாதரசம்) (மூ.அ.); ஈ௦௦பரூ, 0ப1௦% வரப, 

[5/61. பாபாச527 2: ௧, உருரசும்] 

உருவசி பபட௪3/ பெ.(ஈ.) ஊர்வசி, ஆடற்றிறத்து 
அரமகள்; 40:௪௮; ௨ ராட், ஷுாக460 1௦ 
6 5பறவாம 514! ॥ கொள். அ ௮30 
பன்னும் பேரா சளொப்பிலா மாகு வாபப்றீக 
திருநிகா மங்கை (மச்ச, அகத்தியா்பு.. 727) 

[5/4 பாக/2 த. ௨௫.௮௪] 

உரூட்சம் பாப௦௮7), பெ.(ஈ.) பொந்தன் வாழைக் 
கிழங்கு (தைலவ. தைல. 35): (படமா ௦4 ௮ 
560165 ௦1 ிலார2 116௨. 

[5/ம பச கூ. உரூட்சும்] 
உரூடி பாபர் பெ.(ஈ.) 1. இடுகுறி; ௦0 ப56௨0 1 

15 6௦6! 58056. எட்கா. 2. 
செய்யுஞ் செயல் கண்டு காரணத்தை உறுதிப் 
படுத்துதல் (நிச்சயிக்கை); 1ஈரீ£ா௨௦6 மர 16 
8058 1௦ 1௨ 611௪௦. 

முரூடியானும் (சானா. 75), 
'ஒலிகெழு 



உளரூப்பியம் 

உரூப்பியம் பாற), பெ. (ஈ.) 1 பொன்; 0010. 

2. வெள்ளிக்காசு (நாணயம்); 511௩2 ௦௦10, 

£ப௨௨. 3. அழகு (வின்.); (141 ஈர்/௦் 18 

3௮06௦௨, மல3பா்ரப!. 4. வெள்ளை: 116. 

[5/7 று 2 த. உரு்ரியொம்/ 

உரூபகத்தாளம் பாடம்272-//2/2/77, பெ.(1.) 
தாள மேழனுள் ஒன்று (ரூபகதாளம்) (பரத. 

தாள. 5, உரை); 8 வாஷ் ௦71/௱6-௱௦85பா6, 

௦06 ௦717௨ 5 7/2. 

துருவதாளம். அடதாளம். ஏகதாளம். 

திரிபுடைதாளம். 

மட்டியதானம் என்பன எழுவகைத் தாளங்கள். 

ரூபகதாளம், சம்பைதாளம், 

உரபகும்) - தரனும்] 

[௨௫௬ 2 ௨௫௮ 2 உருவகம் 2 5ம் (பற௮ச2 

க. உரப௪ம் (ரூப), தாள் ௮ தானாம்] 

உரூபகம் பாயம்), பெ.(॥.) 1. உருவகம்; 

௮00௦. 2. உரூபகத்தாளம் பார்க்க (பரத. 

தா. 5); 5626 ப710௪2௪-(/22/2/77. 

[௨௫ ௮ உருவு உருவகம் ௮ 5ம் பற 2 

.. உரூபகுமம்] 

உரூபகாரப்படுத்து-தல் பாய௪-422-0- 

,22020/7ப-, 5 செ.குன்றாவி. (4.1.) மெய்ப் பித்தல் 

(யாழ். அக.); 1௦ றா6, 51216. 

(உர௫பகாரம் * படுத்து-,/ 

[928 பற 2 ௬. உருபகாரம், படி 2 

படித்த, / 

உரூபகாரம் பாமச்ச-(௮௮7, பெ.(॥.) சான்று 

(அத்தாட்சி) (யாழ்.அக.): 0ா௦௦0, 
௦5! ச1/௦. 

[580. ன்னச : த. உர பகரா] 

உரூபம் பாபம், பெ.(1.) உருவம் (மணிமே. 6, 

177); 1௦00, 81206. 

உரு - தோற்றம், வடிவம், உடல், படிமை, 

தெய்வச்சிலை. ஓவியம், ஓவிய வேலையான 

பூத்தொழில், வடிவுள்ள தனிப்பொருள். உரு - உருவு 

௮ உருவம். (மு.தா.37). 

உருவம் 2 ஃச்ர். [2 : த. உரூபம். தமிழில் 

(சு பெ உரொட்டி 

உருக்கொள்ளுதல் என்னும் வினையிலிருந்து 

வளர்ந்த வடிவமாக உருவம் (உருவு போன்றன) 

இருப்பதும் வடமொழியில் னு என்று 

பெயரிலிருந்து வினை உருவாகியிருப்பதும் உருவம் 

என்னும் சொல் தமிழில் இயல்பாய் வளர்ந்து 

வந்துள்ளமையைக் காட்டுகின்றன. 

உரூபா பாயம் பெ.(ஈ.) பணம்; ஈ௦ஷ. சானக்கு 
புத்து உர.பர வேண்டும். 

[௨௫௨2 $$ம் எமழ22 த. ரூபா 2 உபா, 

உரூபா-த்தல் பார். 11 செ.குன்றாவி.(5.1.) 
உறுதிப்படுத்துதல் (௬ஐ-ப்படுத்தல்); 1௦ ௬06. 

[ட் 1றச2 த. உரம் / 

உரூபிகரம் ப(/19/72/2/77, 
திருவுருவேற்கை (யாழ்.அக.): 

ஈவாரீ5514110, ௨006818009, 85 01 8 0]. 

பெ.(ஈ.) 

151016. 

(௪. உருவம் 2 51. புக்கா 2 ரூபிரரம் 5 

உ ௫.பீகரம்] 

உரூபிகரி'-த்தல பரப்ம்ட்்சாட், 11 

செ.குண்றாவி.(1.1.) நிறுவுதல். மெய்ப்பித்தல் 

(உரூபித்தல்); 1௦ 0016. 

[5/7 எனா? த. உருபிகரி-] 

உரூபிகரி-த்தல் பாப்தட6௭1, 11 செ.கு.வி.(1.1.) 

கடவுளாகத் தோற்றந் தருதல் (யாழ்.அக.); 1௦ 

200681, 85 ௨ வெறு, (௦ ௦௦௨௦௦6 ஈவார், 

25ப௱6௦ & 5806. 

[561 பற /சா2 த. உரூமிகரி-,] 

உரூபிகை பாய்ம்ன/ பெ.(ஈ.) வெள்ளெருக்கு 

(சங். அக.); ௩011௨ ௨௦0௦4. 

உரொக்கம் மாம்ச, பெ.(॥.) அணியமாக 

(தயாராக) விருக்கும் பணம் (யாழ்.); ககர, 

₹2௮ஞ் பாவு. 

[பீ 5/2 த. ரொக்கம் 5 உரொக்கம்/ 

உரொட்டி ப பெ.(.) கோதுமையாற் செய்த 

அடை; 680, வா 21111616 ௦7 17௦00 றா௨02160 

நூ 0௮0/9 நு ஒல1 ரிபோ. 

த.வ. அடை. 

[பீி. 75//2 த. ரொட்டி 2 ௪. ரொட்ச..] 



உரோ-தல் 

உரோ-தல் பா௦-, 8 செ.கு.வி.(1.1.) அழுதல்; ௦ 
ரூ, 1௦ ௦]. 

உரோகக்கினம் பா22-/-/7௮7, பெ.(.) 

உரோகக்கினம் பார்க்க; 566 ப//22- 

7772/77. 

உரோககக்கினம் பா௦ரச௪-//0௮, பெ.(ஈ.) 

நோய் தீர்க்கும் மருந்து; 66 ௦ எரு 

5ப81௮0௦6 1124 போ 01562565. 

உரோககரம் ப2924௮௮/7,  பெ.(॥.) 

நோய்களைக் கண்டித்தல்; 16 ௮11 ௦4 ஈ௦வ0 

01568565, 1191806ப1/95. 

உரோககரி பாச பெ.(ஈ.) நோய்களைக் 

கண்டிக்கும் மருந்து; 112120 6ப11௦ ௮07. 

உரோகசஞ்சீவி பா௦92-52ற%4 பெ.(ஈ.) பெரும் 
ஊதை (மகாவாத) நோய்கள், இசிவுக் 

காய்ச்சல் (சன்னி பாத சுரம்) கொடி 
எலும்புருக்கி (காசம்) முதலிய நோய்களைத் 

தீர்த்து உயிர்தரும் ஒருவகை எண்ணெய் 
(தைலம்); 8 ௱60108160 ௦011) ௦80816 ௦7 
65100 1176 நே ௦௦1410 ௦பர் வ] 2/௦ 
01568565 8ப௦ 85 ஈரப், ௫௦10 
1, பா 01668565 610. 1௦ (06 8/5120. 

த.வ. நோயகற்றி. 

உரோகசாந்தகன் பா272-527௦222, பெ.(1.) 
1. நோயை மட்டு (சாந்த)ப் படுத்துபவன்; ௦6 
7௦ ௮118165 ஐவ 8௩0 போலு 0156௮6966. 
2. மருத்துவன்; 3 00௦10, 

உரோகசிரோட்டம் பாகரச-௦/௦/7௮-, பெ.(ஈ.) 
காய்ச்சல்; 19/6 96 (6 இரவ ௦06 ௦7 ௮] 
0156996. 

உரோகணி பாகர! பெ.(ஈ.) 1. உரோகிணி 
பார்க்க; 566 (109/0 2. ஒருவகை 

(அரோகிணி)க்கடுக்காய் (பாலவா. 171); 2 40 
௦4 ஸ்ப ஈடால்லை. 

[5/0 ரச) கு. உரோகணி / 

உரோகத்தன் பாகர பெ.(.) நோயாளி: 
9 80ஙு ஈவா, ௮ றஊ்ளார். 

சக ரோகிகாரி 

உரோகதம் பா29௪௦௮77, பெ.(.) மார்பு வலி: 
வாராற்உளஃ். 

உரோகதி பாமரர் பெ.(॥.) நாய் (யாழ்.அக.); 

00௦0. 

உரோகநிதானம் பா2ரன/0272), பெ. (ஈ.) 
1. நோயை ஆராய்தல்; 01௮௨000818 04 0186628695 

நூ லா ே்ரவ்ஙடி ராவா்கடி ௦ ஷா. 

2. நோயின் கூறுபாடுகளையும், அதன் 

காரணம், குறி முதலியவற்றையும் கூறும் குண 

நூல் (வாகடம்); 9 5018006 [௮410 1௦ 16 

ஈ௮1பாஉஊ ௦1 01569565 80 116 ராலா965 

08560 ட ர - 24௦1௦0 

உரோகநீருறை பாமரச-ச்பாக! பெ.(.) பிணி 
நீர்ப்பை; 8 580 மர்வா 8 /0ப10௦ ௮ 5ா- 

801/0-05. 

/உரோக 4 நீருறை..] 

[5/61. 72922 த. ரோக 2 உரோகம்] 

உரோகராசம் பாமரச-22௮77, பெ.(.) 

நோய்களுக்கரசன், எலும்புருக்கி நோய் 

(சயரோகம்); 16 (00 ௦4 0156௪௮98௪5 ஈவு 

௦6/0. 

[5/1. 727௪-௩745 5 த. ரோகராசன் 25 
ரோகராசம்.] 

[த. அரசன் 5 566. 2/௪ 5 ௬. ராச.] 

உரோகம்' பாமர, பெ.(ஈ.) நோய் (பிங்); 
0156256. 

[5/6 707௪2 த. ரோகம் 5 உரோகும், / 

உரோகம்” பாகர, பெ.(1.) பூவரும்பு; மப. 
உரோகாதம் பா5ச222௱, பெ.(1.) மார் துடிப்பு; 
வ ௦7176 ஈர். 

உரோகி பாரு பெ.(ஈ.) 1. நோயாளி; 01562329௨0 
26501. 2. செம்மரம்: 1620 ௦௦0. 

[5/ம. 20/72 த. ரோகி5 உ ரோகி] 

உரோகிகாரி பாமர பெ.(ஈ.) 
1. நோய்களைத் தீர்ப்பவன்: ௦0௨ (௦ போலு 
0669565. 2. மருத்துவன்: ஐரு611௧, 0௦040. 



உரோகிடம் உரோசனக்களிம்பு 

[உரோகி 4 காரி] 

[5/4 75/2 த. உரோகி!] 

உரோகிடம் பாம9/22/7, பெ.(1.) காவட்டம் புல் 

(நாநார்த்த.); ச4௦௮!8 0855. 

[5ம் மச த. உரோகிடம்/ 

உரோகிணி! பாம்ச/(0/ பெ.(ஈ.) 1. ஒரு விண்மீன் 

(நட்சத்திரம்) (திவா.); 116 41 ஈ௮/5௪1௪, 

டு௮௦95, நவர ௦4 78பாொப5. 2. பலராமன் தாய் 

(பாகவத. 1,136); ௦16 ௦7 16 வா/க5 ௦7 

495002 ௮ம் உ றாளொளா ௦4 விலாச. 

3. ஒன்பது அகவை நிறைபெதும்பை (வின்.); 

91௦634௦௨15. 4. கடுகுரோகிணி; 

பாடு3116 படு 08160 சொர 1056. 

5. பீதரோகிணரி (மலை.); 5///10 ௨0௦6. 

6. கடுக்காய்; 10/4 9௮1-ஈப௩ ௦ சலப! 

ஈடா வகா. 7. ஓமை; ராவா9௦ 166. 

8. சிறுகாஞ்சொறி; 5௮! ௦1ஈம்ரா9 ஈ௭(06. 

[5/ு் 24/2 த. உரோகிணி] 

உரோகிணி? பாக்ர பெ.(.) பெருங்குமிழ் 

(நாநார்த்த.); 0௦௦௱1291. 

[5/8 7ம/2/2 ஐ. உரோகிணி / 

உரோகிணிதனயன் பாம2ார//20௮9 
பெ.(1.) பலராமன் (பிங்.): 3/27419, [6 0 

௦14 ௩01/0. 

[5/1 7ச//4௮௮/௪2 த. உரோகிணிதனயன்.] 

உரோகிதப்பட்டை ப$ீர/02-0-0௪௮] பெ.(.) 

வெளிப்புறம் சிறிது கருப்பாயும், உட்புறம் சிறிது 
சிவப்பாயும் மருந்துக்குதவுவதுமான 

துவர்ப்புடைச் செம்மரப்பட்டை; (16 0௮116 07 160 

௦௦0, 15 ப560 25 ௨௱உ௦/0ொ௮] 21118119[14121118 

18 ௦7 ௮ 51௮௦6 மா௦வரகர் ௦0/பா ஜர் எாவிழு/ 

௮௱௦ 106 5ப094வா௦6 115106, 15 ௦1 ௨ 680 

1௨0015 ௦௦ 0௦1௦பா. 

/உரோகிதம் 4 பட்டை] 

[5/0 70/22 த. ௨ பரோகிதம்.] 

உரோகிதம் பாச) பெ.(ா.) (நாநார்த்த.) 
1, செங்கயல்: (௪௦ சொற. 2. குங்குமம்; 59707. 
2. சிவப்பு: 16ிொ655. 

[9/௩ 75/௪ 5 த. உரோகிதம்..] 

உரோகிதாசுவம் பா௦ர/௪௪2ப1/௪/7, பெ.(1.) 

நெருப்பு; 1176. 

உரோகிநேயம் பா£27/72:௮/7, பெ.(1.) 

கற்றுள சி; 5106-0951. 

உரோகிரகம் பாமீஏர்2.2/77, பெ.(॥.) மார்புப் 

பிடிப்பு; 0251 5612பா6, ரிகா ௦4 196 

6 பாக. 

உரோகீசம் பாசக), பெ.(ஈ.) கலைமான்; [6 

ரா௮ி6 [60 0687, 8180. 

ர் ன் 
2 ச் 

12 ச் “ஐ உரி ங் லு 
ட்டது ன் ் ஸ் டக ச 

௮ ெேை 73 ல் ட்ப - இலி ல் சச் 

! ல் 2 சத் ல் 
ன ம் 

7 ட 

4 தகாது 
ல் 

2 கி 
சகி 

அ 

சச்) 

ளான நளிஸ் 

உரோங்கல் பாமு௮! பெ.(॥.) உலக்கை (பிங்.); 

06516. 

த.வ. இடிமரம். 

தெ. ரோகலி. 

உரோசம் ப/222/7), பெ.(ஈ.) 1. சினம்; 8099, 

பரு... 2. மட்டு மீறிய கூருணர்வு மானம்; 4668 

560511/௨0655. 

[5 705௪ 2 த. உரோசும், ]/ 

உரோசலரோகம் பா2229-7094/77, பெ.(ஈ.) 

நெஞ்சறைக்குள் நீர் சேர்வதாலுண் டாகுமோர் 

வகைக் குத்தல் நோய்; 1௪ 658106 ௦ 

ஓர(ப560 ரிப/0 1ஈ 16 இி6பாலி ௦1௫ பே6 1௦ 

60௦ப5 மென்ப 80௦ 1 5 ராவா660 பு 

நாபா ௭. ரநூரொனி௦ா%. 

உரோசனக்களிம்பு ப732272-/-4//77.4.4/, 

பெ.(ஈ.) உரோசனம் என்னும் ஒரு வகைப் 

பிசினைக் கொண்டு செய்யுமோர் களிம்பு; 9 

ஈ௨௦்1௦௮160 றாஜவாலபி0 கரண ௨௪௮ 

௨0/1, 200160 லர் .- 5 



உரோசனகம் 

[உரோசனம் * களிம்பு. ] 

[5/0 00௮7௪2 த. ரோசனம் * உரோசனம்,] 

உரோசனகம் 

எலுமிச்சை; (16. 
ப/05௮17294777, பெ.(ஈ.) 

உரோசனம்' பா522௮, பெ.(ஈ.) உரோசனை 
பார்க்க; 566 பா221௮ 

[5/6 0027௪ 5 த. உரோசனம்,[ 

உரோசனம்” பா௦2௪ற௮), பெ.(1.) 1. முள்ளிலவு 
(மலை.); 11௦ ௦0110 166. 2. ஒரு வகைப் 
பிசின்: 8 6610. 

[546ம். 72027௪ 2 த. உரோசனம்/] 

உரோசனழமூங்கில் பா?ச௪-770//௪// பெ.(ஈ.) 
கல் மூங்கில்; 2௦ 0௨0௦௦. 

உரோசனி' பாம்2ற/ பெ.(॥.) 1. செந்தாமரை 
(மலை.); 760 10105. 2, ஆன்மணத்தி 
(கோரோசனை); ௦62081. 3. கடுகு (கருப்பு); 
0120 ஈாபகா0. 4. சிறு காஞ்சொறி; 5௱௮॥ 
ரொட்ாராற ஈ6106. 5, மேற்பூச்சு மருந்தாகப் 
பயன்படும் கற்பாசி; 108 9௦௨0 பழ ௦05 
வார்ன் 15 0560 1 6006 26 ௮1 ர். 

[5/4. 004/5 த. உரோசனி] 

உரோசனி” பா52௪-/ பெ.(ஈ.) உரோசனை? 
(மலை.) பார்க்க; 566 பா25௪௮' 

உரோசனியம் பாகசசாற்ளா. பெ.(॥.) கடுகு; 
பால. 

உரோசனை (70827௮ பெ.(ஈ.) 
1. ஆன்மணத்தி (கோரோசனை); ௮ 11/2௫ 
வெ௦பிப6 1 8 004/-092001.  "உரோரசனை 
தற்தீத பொற்பரியே "(திருவிளை நரிபறி 709), 
2. ஒரு வகைப் பித்தம்; 616, 46198 13 6619 பா 
£65ஊாு॥9 062027. 3. மூங்கிலுப்பு; 6வா௦௦ 
5௮4. 4. மகிடரோசனை முதலிய மணத்தி 
(ரோசனை): ௦௦0161167௨ (ர ளவ! 1௦பா0 
(ஈ 1௨ 1ர்65110௨5 ௦1 56 8ஒாார்௱ற௮15 
85060வெடு பார்வ (6 166 ௦0% 610. 

[5/4. 2௦25 த. உரோரசை,] 
உரோசனை? பாச பெ.(ஈ.) கடுகு (வின்); 

1 ப51210. 

ட் உரோணி 

உரோசனை” பா௦5௪௮] பெ.(1.) செங்கழுநீர் 

(நாநார்த்த.); 120 ௮1 [ட 

[5/0 12052722 ௫. உரோம] 
கண்டர் மலை 

உரோசா பாக பெ.(.) முளரி (பூச்செடி); 1056. 

/1. 0522 த. உரோசா.] 

உரோசி-த்தல் சா, 11 செ.கு.வி.(5....) 
1. நாணுதல்; ௦ ஓர்[டர் 5 126 ௦7 87௩255 
௦4 061080 2. சுணை கொள்ளுதல்; (௦ 0௨ 
507160, 881814146 1௦ 1௦. 

[5/0 105௪ 2: த. உரோசி-,] 

உரோசி 63/ பெ.(1.) பொழுது வணங்கி (சூரிய 
காந்தி) மலர்; 5பா 1௦/4. 

[5/1 700/2 த. உரோசி] 

உரோசிகாரம் (70/47, பெ.(1.) பேய்ப்புல்; 
8 0015000ப5 160 01௮55 

உரோசினி பாசஃ/ பெ.(॥.) சிறுகாஞ்சொறி; 
5௱8॥ ஈம்ா௦ ஈன 

உரோடணம் பானா பெ.(ஈ.) 1. இதளியம் 
(நாநார்த்த.); ப 5ரங்ள. 2. உவா நிலம்; 526 
(80. 

[5/6 7052௪5 த. உரோடணம் ப] 
உரோடம் பாமர, பெ.(1.) சினம்; ௨௱9௭. 

'உரோடமொன்று மிலோங்கண்டரம்" (கீப். 
கநாய்ச...2 5), 

[5/8 125௪5 த. உரடம், / 
உரோணி பாகு/ பெ.(ஈ.) 1. உரோகிணி பார்க்க; 

566 பா. "வெண்மதி... உரோணிபோ 
கபொனித்த தொத்ததே'' (27௮/௬. 724. 



உரோதகம் எ 

2. தொண்டை நோய் வகை (திருமந். 263); 
ரிவர் ௦7 ௦ 11௦2. 

[5/6 0//2 த... உரோறி] 

உரோதகம் (202217, பெ.(.) 
உரோசலரோகம் பார்க்க: 566 725௮௪- 

72[24/77. 

[5ம் 720019௮4௪ 2 த. உரோதகம்.] 

உரோத்தபத்திரம் பாம்/2-௦௪11௮77, பெ.(॥.) 
நஞ்சுப்பாலை; 3 0015000௦05 ஈவு கா் - 8 

1௦ ௦ ௱ாப5௦05. 

உரோதம் 2௦/77), பெ.(1.) 1 நீர்க்கரை; ௦௮, 

50016. 'சீதரோதக் குருதித் திரைப்”) 
(கம்பரா. இர ணன் சோ. 77]. 2. அணை: 02. 

[5/04. 720172 5 ஐ. உரோதும்/ 

உரோதனம்' பா2௦2௮/77, பெ.(.) அழுகை 

(திவா.); 1/6, நூரு, வாளா. 

[5/4 0027௪ 2 க... உரோகுனாம்/ 

உரோதனம்” பாமம22, பெ.(ஈ.) தடை; 
௦0511ப௦1௦. 

[5/5 0017௮72 2 த. உரோதனமம்/ 

உரோதனி பா2௦/ பெ.(॥.) சிறுகாஞ்சொறி 
(மலை.); வ! டார ௭௮16. 

[5ம் 502/2 த. உரோதனி] 

உரோதனை 2௦௯74 பெ.(ஈ.) 1. தொந்தரை; 

1௦ப16, ௮௫௮06. 2. உரோதனம் பார்க்க; 

566 ((//0022/7/77. 

[5/௩ 20247௪ - ௬. உரோதனை.] 

உரோதி-த்தல் பாம், 11 செ.கு.வி.(3.1.) 
அழுதல்; 1௦ ரூ, 0௪. "உயிர்க சொறி 

ிறைனையம் உ ரோதிப்பிம் பாய் ” 

(திருக்காகாதி. ப. 5, 44). 

[9/4 ப ௬. உரோதி-,] 

ப என்னும் மூலத்திலிருந்து பிறந்த £ப0 என்னும் 

வடசொல் அழுதல், அழுகை என்று முறையே வினை, 

பெயர் ஆகிய இருவகையிலும் செயல்படுகிறது (மா.வி.). 

௬௭.௮௮ ௬.௮ ௬௬௪௮. 

உரோபந்தனம் பா௦௪௭ா2௪௮/7, பெ.(॥.) 

மார்புக்கட்டு; 8 0௮10௮0௦ ॥௦பா௦ 16 651. 

உரோமக்கால் 

உர் 2 உறு-மிக்க உறுதி. உர் 2 உரம் - வலிமை, 

நிலத்திற்கு அல்லது பயிருக்கு வலிமைதரும் எரு. 

உடம்பில் வலிய உறுப்பான மார்பு. 

(த. உரம் 2 8. பாச, பம 2 ௬. உர..] 

உரோபந்திகை 720௮701921) பெ.(1.) 

காசித்தும்பை; ௦௮158௱ ரில, 81201462௦0. 

உரோபம் 22௮/7, பெ.(॥.) அம்பு (நாநார்த்த.); 
91101, 

[5/7 72022 ௬. உரோயாம்/ 

“பம என்னும் மூலத்திலிருந்து பிறந்த 009 

என்னும் சொல்லுக்கு மேலெழுப்பும் செயற்பாடு, 

நிலைபெறச் செய்தல், நடுதல், பொருத்துதல் என்னும் 

முதற்பொருள்களும் அம்பு, பிளவு, துளை முதலிய வழிப் 

பொருள்களும் உள்ளன (மா.வி.). இவற்றுள் அம்பு 

என்னும் பொருள் மட்டும் தமிழில் வழக்கூன்றியுள்ளது. 

உரோமக்கட்டி பா௦/772-//2/1 பெ.(1.) 
வபிற்றினில் மயிர் போய்த் தங்குவதா லேற்படும் 

கட்டி; 8 ௦௦௦ ஊ/௦ | (6 510௨௦0 பே 1௦ 

€ 800ப௱பிஎ1/௦ ௦4 ஈவா - 1100௦06204. 

[உரோமம் 4 கட்ட. 

[5 பாம?) 2 த. ௪ ரோமம்] 

கள் 2 கட்டி. 

உரோமக்கட்டு பாமக சர்ப பெ.(.) 
புறமயிரடாத்தி (வின்.); ௮ 14/0-56௦ா ௦ 0௦ஞ்: 

த.வ. நிறைமயிர். 

(உரோமம் * கட்டு! 

[5/1 277472 த. உரோம்] 

கள் 2 கட்டு : போர்க்களம், ஒரு கொள்கை 

பற்றிய கூட்டம், மரமடர்ந்த காடு. கள் ௨ கண 42 

கணம் - கூட்டம், படைப்பகுதி. கள் 2 கட்டு. கட்டுதல் 

- சேர்த்தல், பிணித்தல், திரள்தல். 

உரோமக்கழலை /0/772-/4:44/24 பெ. (॥.) 

மயிர்க் கால்களுக்கேற்படும் கழலைக் கட்டி; 8 

(ப௱௦பா ௦4 ஈவா - 101//0025. 

[உரோமம் 4 கழலை;] 

[5/ம் பாமா 2 த. உரோமம்] 

உரோமக்கால் பாம77௪-/6/2] பெ.(.) மயிர்த் 

துளை; 81 101105. 



உரோமக்கால்ரோகம் 

[உரோமம் 4 கால்..] 

[5/0. 721777 5 த. உரோமம், ] 

உரோமக்கால்ரோகம் பா௦/772-/-2/-724௮/17, 

பெ.(॥.) மயிர்க்கால்களுக் குண்டாகும் நோய்; 

0156956 ௦74 6 ௮! 1௦01110165. 

/உரோகம் 4 கால் - ரோககம்..] 

[5/ம மான2 த. உரோமம், 56, 70/௪5 த. 

ரோகம்..] 

உரோமக்கிழங்கு பா2?௪-/60/௮௭ப, பெ.(॥.) 
வசம்பு; 81/66 1180. 

[உரோமம் - கிழங்கு.] 

[54ம் 017727 2 த. உரோமம்,] 

உரோமக்குணக்கு (110/772-/- பப, 
பெ.(॥.) உள் வளைந்த மயிர்: ௮ ௦௦01௦7 ௦7 
10௦110 ஈவா ௨0௦பர 8 மா1ர66 மா ௦4 
௦0 ஞூ (881765 (164/௮/6 

[உரோமம் - குணக்கு.] 

[5/7 077௮27 2: த. உரோமம், / 

குள் 5” குண - குணகு 5 குணக்கு. 

உரோமக்குறடு பாமரச-/-/யசரப பெ.(ஈ.) 
மயிரைப் பிடுங்குவதற்காகப் பயன்படுத்தும் 
குறடு அல்லது சாமணம்: 14/662875 1௦ ஒபரா 
௦பர் ஈவா£5 - 1700௦12015. 

[உரோமம் 4 குறடு] 

[5/6. பாரா? 5 க. உரோமம், / 

உரோமக்கூச்சம் (1707772-/-47204/77, பெ.(ஈ.) 
மயிரைத் தொடவுண்டாம் கூச்சம்; 16 565௦ 

530 உ ரோமகம் 

வ் ௦006 0ா௦614/65 ந 6 ரல ௦716 

5/1 8௭6 (0ப0160, ஈர 5௨51061110, 

7//0/10651/125/௪. 

[உரோம் * கூச்சம்] 

[5/7 0177௮7 2 த. உரோமம்] 

கூசு 2 கூச்சம். 

/க. கூச்சம் * 5. ௪ப00/௪.] 

உரோமகூபம் பா௦ு72-02௮, பெ.(ஈ.) 
மயிர்ச்சிலிர்ப்பு; ௦1]றரி21௦, 12 51 ௦ 

8 ௦71 உ ஈவா 1ா௦ப00 ௨௱௦1/௦0. 
'உகற்தெதிர் விம்மியரோம ௯. பங்களாம் 
(தீ. பொர்பாமம், 5 ர 75), 

[5/1. 701774700௪ 2 த. உரோமகூபம்.] 

உரோமக்கேடு பா௦7௪-//ச், பெ.(1.) மயிர்க் 
கால்களுக்குக் கெடுதியேற்பட்டு மயிர் முறிதல்; 
8 ௭௦/60 ௦௦014௦ ௦4 17௨ ஈலர்-டப105, 
16௮019 1௦ மரி 655 ௦4 ௮ - 1 1ண்ளா௦0/௧. 

/உரோமம் - கேடு] 

[5ம் கா இ. உ டரரரமாம்./ 

கெடு 2 கேடு. 

உரோமக்கொட்டு (7 0/772-/2-6௦///, பெ.(॥.) 
தலைமயிர் உதிர்தல்; [2110 011௨ ஈவா 
யாா௦ப0் 2176014௦75 ௦7196 5வே[0 ௦ 1௦ப01 
306 8(66(160 ௦௦01௦1 ௦4 ௨௮115, 2210 
1௦85 ௦4 ஈன், 77/0௦7௦2. 

[உரோமம் * கெட்டு] 

[5/ம். 21 2 த. உரோமம், / 
உரோமகக்கவணம் ப7ப/772042-/--421:2/72/77, 

பெ.(.) மயிர்க்கூச்சம்; 8 58ஈ5௮1௦ 11 கா் 
வ 81௮௦ ௨௦ 

/உரோமம் - க.வணரம், / 

[5/1 212 ௧. உரோம். ] 
உரோமகம் 707729௮477, பெ.(ஈ.) 1. இராச 

புதனத்தில், சாம்பார் ஏரியில் விளையும் 
சாம்பரியென்னும் ஓர் உயர்தாமான வுப்பு; (6 
0651 ௮௭0 16 பாகர ௦4 6/8001௮1௦0 58115, 



உரோமகி 
529 உரோமச்சோனம் 

௦௦௮4௨0 100 5௨ம் 161 [ர வற பர்௨ா2. 
2. நால்வகைக் காந்தகற்களுளொன் று 006 ௦4 

116 10பா (0005 07 1௦20 5100௦5. 

உரோமகி பாமாசமு பெ.(॥.) முதியார் கூந்தல்; 

௨ இவா! பாரர்கொர்6ய) ௦.7. பாராட் 6 நல் 

க.உட அம்மையார் கூந்தல். 

உரோமகுரு பாலாஅ்பாப பெ.(ா.) 
உரோமகூருபீடம் பார்க்க; 56௦ பாம77ச௪-6 பய 
2/22/77. 

உரோமகுருபீடம் பாமு77அபாப-௦/2277, பெ.(1.) 
பிண்டம்; 104ப5 11 ௨ ௫௦௱ம். 

உரோமங்கொள்ளல் பாம்120-/4௦/5 டெரா.) 
1 மமிருண்ணல்; 176 0௨0106 01 ௨௨0 ஈவா, 

வா ௨௮0 - /00௦ற0௨00. 2. மயிர் வளர்தல்: 

91௦௯௦ 04 லா. 

[உரோமம் - முருரசர்சால்./ அச்" கர. 0-௭று. 

ரிம் “மான? 2 ௬. உரரரபாம்] 

கொள் ௮ கொள்ளல். 

உரோமச்சங்கு பாமு72-2-02,1204, பெ.(.) 

முட்சங்கு; சேலா ௦ ள் 80! காண் மா 

1162 இ. 

/ உரோமம் - சங்கு. 

[5௪ கான? 2 த. உரோமம்/ 

/த. சங்கு 2 52ம். ஊர்ப் / 

உரோமபச்சல்லடை பாமா?௪-௦-2௮:௪0 பெ. (ஈ.) 

மயிர்த்துளை; ஐ௦ாஓ5 ௦4 1௨ கயா 12090 

க்ராம் வரு ஒடும் பெட் 

|| 

| டு 

ஷ் 

% 

௩ 5 9 த 
௩ 
௮4 (ர! ப்ட் ரு, 

ன் ் ் ன ர் 
பதி ட 

% ச்ஃ த. 

4 % ம் 

ம் 
ப ச 

ச் 

[உரோம் * சவ்வை] 

[5/7 மாச 2 ௬. உரோமம்] 

உரோமச்சிலிர்ப்பு பாக772-௦-202ப, பெரா.) 

மயிர்க்கூச்சு; 3 8652110 1 ண்ட் 25 

513௮1ூ ௦ ௭3. 

[உரோமம் - அிவிர்ப்புபி 

[5ம் மான 2 ௬. உரோமம்] 

சிலா ௮ கிலிர்ப்பூ 

உரோமச்சுருனி பாமா௪-௦-௦பாபர் பெர.) மா 

மூலிகைகள் இருபத்து மூன்றில் ஒன்று; 2 

பாக 66 52/0 10 22 காஷ் (பொ யொ 

ஈடா ர்26. 

உரோமச்சுழி பாமா?௪-2-2ய/ பெ. (1.) மயிர்ச்சுழ். 

நன்மை, கெடுதி, ஆகூழ், போகூழ் 

போன்றவற்றைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தும் 

மனிதர். விலங்கு, பறவை போன்றவற்றுன் 

உடம்புகளின் சல பாகங்களில் காணப்படும் 

வளையமட்டிருக்கும் மயிர்; க ஒழ! 0 ௦ 

3 *0௦ப0௦ 21 2௨ தகா்பபகா ஒற் 0 106 

5பா₹2௦௪ ௦7172 0௦ஞ் ௦7 ௦ ரக ப்பாக ௦௦ 

ஊ௱வ! டமாக ௮௦ 3 லவா 1 9000 

௦ா வர், 10்பாகாற௱ா ரொபட் 15 வே 10 06 

றா௨01:0120. 

கு.வ. மயா சசுழ். 

அளவாக சிலடுள தவராக உதவ சன வடக டருவணும் ப வைணவ 

உரோமம் - சுழி. 

75. மானா 2 த. உரோமா்/ 

உரோமச்செம்பு பாறாச-2-22ொமிய, பெ.) 
மமிரிலிருந்து எடுக்கும் செழ்ப; ல 

௮ல் ரு வா 

[உரோமம் - செம்பு] 

[5 மாளா 2 த. உரோமம் 

சும் 2 செம் 2 செம்பு. 

உரோமச்சோளம் பானாச-௦-௦௦௯7, பெ...) 

வாலுடைட சோளவகை; ௨ 1௦ ௦4 கிறா னாம் 

மாட ர எலாக மர் நர்ப்ள் சங்க அவக 

றாு௨௦05. 

/உரோமம் - சோம். 

ர். காச 2 த. உரோமம், 



உரோமசக்கிரி 

உரோமசக்கிரி பாம்72-44// பெ.(.) சவுக்கு 
மரம்: 085பலவாா௨ 1126. 

உரோமசங்காரி பாாச௪-2௪/192 பெ.(॥.) 

உடற்புற போக்குவதற்காகப் 

பயன்படுத்தும் மருந்து; நு 8ப051$8ா௦6 ௦ 

6028181100 ப5680 ॥॥ [ஊவா 1௦ 

5பறாரிப௦ப5 2 ௦0 116 0௦௫ - ஈவா 

625102. 

மயிரைப் 

[5/0. 70/77292/17472 த. உரோமச௫ங்கரரி] 

உரோமசத்தி பாம1ச-5௪/0 பெ.(ஈ.) 1. கெந்த 
மாஞ்சள்; 1௦பார் 72600௫ - ௦பா௦பரா௮ 

8௭௦௱ற0௦௨ வர் 8ாஉாரரவாக (௨ ஈவா. 

2. அரைக்கீரை; 8 601015 0685 ஒரூ 

ொ௱ருடு 6949 80 ௦000510760 1௦ 06 8 

ஈ௨உெ்ெொவ 1௦௦0. 

உரோமசயரோகம் பாம௪5௮/௮707௮17 
பெ.(॥.) தலைவழுக்கை; 90% ௦ 1088 ௦4 எல 
௦௮100655 - 8/006019. 

உரோமசன் பா௦7௪5௪, பெ.(ஈ.) உரோமமுனி 
பார்க்க; 566 ப0712-77ப/ 

உரோமசாலியான் பாக?2-2 2 பெ.(ஈ.) 
கக்கரி; பபா. 

உரோபளஞ்சிலிர்-த்தல் பாகர727-2- 4 
செ.கு.வி.(4:1.) மயிர்க் கூச்செறிதல்; 1௦ மார516, 
85 16 ஈல5 04 6 000. 

[உரோமம் * சிலிர்-] 

[5/6 07725 த. உரோமம்.] 

உரோமண்டவி பாசா பெ.(ஈ.) 

நாட்டியமுத்திரை (நிருத்தக்கை) முப்பதனு 
ளொன்று (சிலப். பக். 87): ஷ்/௨.) ௦6 ௦30 
/7//ப/172- 20௮] 

[உரோ - மாண்டஸி] 

[5/6 பரச5 2 த. உரோ. 

முல் 5 முள் 5 முடம் - வளைவு. முடம் 5 
முடங்கு. முடங்குதல் - வளைதல். முடங்கு 5 மடங்கு. 
முள் 5 முண்டு ௮ மண்டு. மண்டுதல் - வளைதல். 
மண்டு 5 மண்டலம் - வட்டம். நாட்டுப்பகுதி. 

உரோமநீர் 

மண்டலம் 5 மண்டலி - வட்டமான பொறியுள்ள பாம்பு, 

வட்டமான களவன், கூத்தின் மண்டிலநிலை. 

உரோமத்தினிடை பாம்77௪-/0/21 பெ.(ஈ.) 

மயிரினிடைத் துளை; 1116 0080 ௦ 1௦ 

வேடு ர 6 ஈனா. 

(உரோம * அத்து - இன் 4 இடை..] 

[5/7 2௮7 5 த. உரோமம். ] 

'அத்து' சாரியை. 

உரோமத்துவாரம் பா௦772-//0/1/௮72/77, பெ.(ஈ.) 

மயிர்க்கால்; 00185 ௦7 6 ௮ ா௦பட ஈ்ர்ள் 

[௨ ஈலா5 81001 ௦பர், 

[5/4 272 ௩0/௮௮: த. உ ரோமத்துவாரம்..] 

உரோமத்தைலம் பாச-/௭௭7, பெ.(.) 
1. மயிரினின்று இறக்கிய தைலம்; ௦1! ஷம்௮0(௨0 

௦ உரக். 2. மயிருக்கிடும் தைலம்; ஈ௮்- 

௦11௦1௨ ௦ ௦7 ௮. 

[5/6 707747: /4/9 2 த. உரோமத்தைலம்,] 

உரோமதரு (//0/772-/271,,  பெ.(ஈ.) 
உரோமச்சுருளி பார்க்க; 866 பாராச-௦- 
பபர் 

[54. மாமிசப்? த. உரோமதரு..] 

உரோமநாக்கு பாகாக பெ.(ஈ.) 
நாக்கில் முள் பாய்தல், நாக்குச் சொரசொரப்பு; 
பவறு 818716 ௦7 1௨ 1௦006 பப6 1௦ 8 
்ர்ொர்ா0 ௦7 06 0211௮௦ - 1௦௦01௦5518. 

[உரோமம் - நாக்கு.] 

[5/4 2௮72 த. உரோமம்] 

உரோமநிவாரணி ப/70/772-0௮:௮0] பெ. (.) 
மயிர் நீக்குந் தன்மையுள்ள பொருள்; ஒறு 
290011091௦ 1௦ 6௦6 1௨ ௮ம் கார்ட பர் 
ர்பராா௦ 16 8/4 வரப்ப உ௱௮ாாா0 ஐவ 
பர்க். 

1227 ச செக்க த. ௨ ரோ1சரிபாரளி]/ 

உரோமநீர் பாகா?௪-ஈர், பெ.(ஈ.) 1 வேர்வை நீர்; 
065060 பள; பலரா 5607௨௦0150 ௦7 16 
௮10105 - ௨௯... 2 கெட்ட நீர்; பொடு வகர்ன. 

த.வ. வியாரவை. 



உரோமப்பட்டு 

[உறும் 4 மீர்] 

[58 077722 த. உரோமம்] 

உரோமப்பட்டு பாமாச-௦-௦௪//ப. பெ.(ஈ.) 

எலிமயிர் முதலியவற்றாற் செய்த பட்டு: ௦1௦14 

வவ மரம் ர உரள். உரோமம் பட்டுடுத்து” 
(சக. 2425). 

[உகர 4 பட்டு] 

[$1. [மனா 2 த. உரோமம். / 

பட்டம் - பட்டையான துணி, பாய். பட்டம் 5 படம் 

 துளரி, சீலை. பட்டம் 5 பட்டு. 

உரோமப்பரப்பு பாம்772-0-௦௮20௦2ப, பெ.(ஈ.) 

மயிரடர்த்தி; 11104 ௦7 01086 ௮. 

[உபர் - பரபப்பு/ 

[5/ம யாம) 2 த. உரோமம். / 

உரோமப்பரிட்சை பாமு௪-0-0௮12௮] பெ.(ஈ.) 

மயிராய்வு (சோதித்தல்); 624௦ ௦7 116 

ல, ///00050009 

ரீ$27. பாரான் 2 த. உரோம, 

பரிட்சை./ 

உரோமப்பிளப்பு பாம்772-2-2/9002ப, பெ. (1.) 

உரோமவெடிப்பு பார்க்க; 566 ப70/772-0/௨ 20. 

[உரோமம் 4 சிளப்புப] 

[5 மச 2 த. உரோமம்] 

உரோமப்புளகம் ௮75/772-,0-,0/242/77, பெ.(.) 
மயிர்ச் சிலிர்ப்பு: 2௦11௦ ௦1711௨ ௮15 ௦71௦ 

0௦ ௦80560 ஐ ௭௦4௦, ஈட ॥21௦1. 

[$கர். மான? றப 2 த. உரேோரமய 

(7. 

உரோமப்புளகிதம் பா2712-,0-0ப/20/02/77, 

பெ.(ஈ.) உரோமபுளகம் பார்க்க; 566 6/70/77௪- 

2 ப/204/77. 

[51ம் 071௪-௦94௪ 2 த. உரோமப்புளாகம் 5 

௫ ரோமப்புசாகிதமம்..] 

உரோமப்பைத்தியம் பா௦/774-2-0௮11/௮77, 

பெ.(॥.) கோட்டி (பைத்தியம்) அல்லது இசிவுற்ற 

(சன்னி) காலத்தில் தன் மயிரைப் பறித்துக் 

கொள்ளுதல்; இப! பெட் ௦4 1௨ ஈக று 

௮171௦ ப5 ௦ா1ர5௮ா€ 06௭505 - 110்௦றவா/&. 

54] உரோமம் 

[உரோமம் - பைத்தியம்] 

[5/6 67௮ - த... உரோமம்] 

பிதற்று ” பேத்து 5 பித்து - பிதற்று நிலை. 
அறிவு மயக்கம். பித்து 2 பித்தம். த. பித்த 5 54. 

0௮13௮. 

உரோமப்பொடிப்பு (/0/772-,0-,000100ப 

பெ.(॥.) மயிர்க்கூச்செறிவு (உரோமபுளகம்); 

[௮50 011௦ ஈவா ௦7172 0௦ஸ், ஈ௦ர்றரி2௦ஈ. 

[உரோமம் 4 பொடிப்புப] 

[5/0 0177௮7 2 த. உரோமம்] 

பொடி 2 பொடிப்பு. 

உரோமப்போசணம் பம்/7௪-2-005/72/77, 

பெ.(॥.) எண்ணெய் முதலியவற்றைத் தடவி 

மயிரை வளர்த்தல்; றற ரவா 015 1௦ 

ாஊண௦்6€ 0௮௦0 ௮ர0 ரொம் ௦ல், 

பர்ரி 1௦ 6 ஈவா. 

[51 
க. உரோபப்போ சம், / 

உரோமபயம் 7/772-2௪௮/77, பெ.(1.) மயிர் 

கண்டு அஞ்சவருமோர் நோய்; ௦௦10 0680 

௦7 ௮, 7//0000004/௪. 

[8/ம் ரச௱ள?-ம்//2/௪2 த. உரோமபயம்.] 

உரோமபூமி பா77௪20477/ பெ.(॥.) உடம்பின் 
மேற்றோல்; 196 51/8 ௦ஈ 1௨ 5பார506 ௦4 

௦௦. 

உரோமம் பாம்/77௮/77, பெ.(.) 1. மனிதர், விலங்கு, 

பறவை ஆகியவற்றின் உடற் புறமயிர் (திவா.); 

ரவா 0௦ஞஷ்ீறள ௦ ஊராக, மே 

௦005. 2. மயிர்; எல். 3. மயிர்ப்பரப்பு; 1710 

௦ 005 ஈ௮!ா. 4. வழலை; ௨8 ஊ௱ற்வா516 

2 73 ர்ப/ஊா”5 ஊர். 

[9/ம். ரமான 2 த. உரோமம்..] 

வடமொழியில் ஈபர் என்னும் மூலத்திலிருந்து 

வளர்ந்த £6௱சா என்னும் சொற்கு ஆண்கள் 

உடம்பிலும் விலங்குகளின் உடம்பிலும் வளரும் மயிர் 

என்னும் பொருளே முதற்கண் தோன்றியுள்ளது. 

அவ்வகையில் உரோமம் பெரும்பாலும் உடற்பரப்பில் 

வளரும் சிறு மயிரையே குறிக்கும். 

72/77) - ,ப்்.௮7௪ 5 



உரோமம்சிலும்பெறிதல் 

உரோமம்சிலும்பெறிதல் பாம77௮77-4/ப772௮/ 
2௮ பெ.(॥.) மயிர்ச்சிலிர்ப்பு; ஈ௦ர்றர௭1/௦ஈ. 

[உரோமர் * சிலூம்பு - எறிதல்,.] 

[5/7 சன 5 த. உரோமம். ] 

உரோமமது பாகாசாச20, பெ.(ஈ.) சீமைச் 
சாராயம்; 10119 100௦1 1௦ ௨௦160 
1௦ ௩௦௨. 

[உரோம 4 மது.முத்து ௮ மத்து ௮ மது - கள், 
தேன்..] 

[த. மது 2 5/0. 775010] 

[£. 527722 த. உரோமம்.] 

உரோமமுட்டி பாசப் பெ.(1.) புறங்கை 
நாளி, ஒரு மரவகை: 3 126, 

உரோமமுள்ளோன் பாமா7சாப/5, பெ.(॥.) 
உடம்பெல்லாம் மயிருள்ளவன்; (௮/௫ ரா. 

[உரோமம் - உ௱்ளோன். / 

[5/ம் ராகா : த. உரோமம்] 

உள் 5 உள்ளோன். 

உரோமமுறிவு பாஃர7ச-பங்ப பெ.(ஈ.) மயிரின் 
மென்மை (மிருது)த் தன்மை இழந்து முறிதல்; 
9 ய் ௱ ப்ர லா 6௨௦௦௯ நர்1116 
௮ு0॥065/5 ௦011. 

[உரோமம் 4 மூறிவுபி 

[5/7 2௮ 5 த. உரோமம், முறி 2 முறிவு] 
உரோமமுறைப்பு பாகா7ச-7ப7௮௦௦ ப பெ.(ஈ.) 

மயிரின் நொய்மை; ய் ௨55 மர 19 ஈவ் 
[உரோமம் * மூறைப்புப] 

[5/1 மாஅ :த.உ ரோமம், முறை-2 முறைப்ப] 
உரோமமுனி ப70/772-ப0 பெ. (ஈ.) வாதம், 

வைத்தியம், யோகம், ஞானம் முதலிய தமிழ் 
நூல்களைச் செய்த பதிணெண் 
சித்தர்களிலொருவர்: 60௦ ௦1 196 6101௨8 
100625 ஈ9ள(/060 18 (6 வாரி ௨01௦௮] 
5௨௦6, ௩௦ 15 (9 அபர றவு ௦65 
ஈவாரிள வனா, ஈர 8௮0 47009 
911௦5௦007௩. 

542 உரோமரோகம் 

இவருக்கு உடம்பெல்லாம் மயிர் நிறைந்துள்ள 

இவர் இப்பொழுதும் உயிரோடு 

இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. 

[5/1 7277௮7 த. உரோம்] முனி - முனிவன். 
முனி - முனிவன் - உலகப் பற்றைத் துறந்த அறிவன். 

உரோமர்வேதை பாமா௮-2௦௮ பெ.(ஈ.) 
மயிலெச்சக் களங்க வேதை: 8 றா௦௦655 1 
வர்ண 1௦0௦வ0 நே ௬௦௱௧, ஈ எள் 1 
600619 01 (6 0690001 [5 ப560 25 (6௨ ரளி 
119௦௨01211. 

தாலிப் பெயர். 

உரோமரஞ்சம் பாகரச-சிளா, பெ.(ஈ.) 
மயிர்கூச்சு; ஈரி! ௦ உனா. 

உரோமராசி ப/0/772-725]  பெ.(ஈ.) 
1. மயிரொழுங்கு; 1116 ௦001 ம் ரஉரல் 
5 ॥0௦வ. 2. உரோமரேகை பார்க்க; 55௦ 
(//00777-724௮/ 

[5/4. 224/2 த. உரோமராகி] 

உரோமரிசி பா677௪-5/ பெ.(ஈ.) உரோமமுனி 
பார்க்க; 566 பாம772-/77 11 

உரோமரிசிகற்பம் (770/77/75-(27,0௮/77, 
பெ.(॥.) 1. உரோம முனி (ரிஷி) காய 
கற்பத்துக்காக வேண்டியுண்ட மயிலெச்சம்; 
16 ௨0618 0717௨ 06௮௦௦௦1௮19 (ர ஙு 1௦ 
ஓ180/௨ ஈவா60 ௦௮ 12 19 பாட௦5௦ ௦74 
ரொ ௨டு... 2. அம்பு (நாநார்த்த.); ஊா௦. 

உரோமரிகி 27௮75] பெ.(.) உரோமமுனி 
பார்க்க; 86௦ 7277727770, 

உரோமரேகை (//707772-7224] பெ.(.) 
மயிரொழுங்கு; |106 ௦7 பவா ௮௦௮ 116 ஈஸ! 
'ரால மருளும் துரோமரேகை பென்ன வே" 
(செத்து. 76), 

[உரோமம் - ரேகை] 

[5/4. 7017 5 ௧. உரோம வரி ௮ வரிகை 2 
ரேகை. ௨ரிகை 5 ரரகை. / 

உரோமரோகம் (//0/772-1024/77, பெ.(1.) 
1. மயிர்க் கால்களுக்கேற்படும் நோய்; 015685௦ 
௦1 (6 ஈவா 41௦111௦165 - 100௦௦௫01௦0 515. 
2. மயிருக்கேற்படும் நோய்; 015௪95 



உரோமரோசனை 

௦4 16 ஈவா - (700௦0௭. 3. பொதுவாக 
மபிருக்கு உண்டாகும் நோய்; ரூ 015699௦ ௦7 

2 ஈரா - ரர்ள்௦ா௦515. 

த.வ. மயிர்க்கால்நோய். 

[5/ம் 212-/0/7௪22: த. உரோமரோகம்,] 

உரோமரோசனை ௨472-22௪௮ பெ.(ஈ.) 

வயிறு அல்லது குடலுக்குள்ளுண்டாகும் மயிர் 

உருண்டை; 8 8 6௮! ௦ா உ 8௱ர!கா 

௦௦௦ 1௦பா0 கர்ம்ளா 15 8௦௱௮௦ ௦ (௦ 

[ரி - 110௦062027. 

உரோமலம்பம் பா2772-/2770௮7, பெ. (॥.) 
வண்டு: 566116. 

உரோமலவணம் பாு772-/௪௦௮7௮77, பெ. (.) 
இலகு குணமுள்ள ஒரு பழைய (பூர்வ) வுப்பு; ௮ 
5௮1141 9ம் சபல 10 ப56 1௦ளடு, 

உரோமவலலி பா/77௪0௮/ பெ.(॥.) காக்கணம்; 

௮ ௦260௭ - 014௦112 1சாகர்௦9. 

உரோமவழற்சி பாா2-0-௮/2/ பெ.(.) 

மயிர்க்காலுக்கேற்படும் கொதிப்பு (தாபிதம்); 
ரிவி உலா 6யிட்த - பர்ளு. 

[உரம் 4 அழர்கி/ 

[$/ம் 27 2 த. உரோமம் / 

அழல் * சி 5 அழற்சி. 

உரோமவளர்த்தி பாஃ772-/2,27144 பெ.(1.) மயிர் 
மிகுதியாக வளருதல்; 88௦௱௱௮ 8௦ ௦7 

வா - 70௦515. 

[உரோம் 4 வளத்தி] 

[65 377௮72 த. உரோமம் / 

வளர் 2 வளர்த்தி. 

உரோமவிருட்சம் பா772-170/24/77, பெ.(ஈ.) 

உரோமச்சுருளி பார்க்க; 856 ப/0/772-௦- 

பேபர் 

5/4. 277௪1ப52 2: த. உரோமவிருட்சம்/ 

உரோமவீருகம் பாம772-௦/09௮7, பெ. (ஈ.) 
கல்லத்தி; 51006 - 110. 

உரோமவுள்ளம் பாு772--ப/௪/77, பெ. (॥.) 
மயிரைப் போல் மேலே முசுமுசுப்பாயுள்ள 
நெஞ்சாங்குலை; ௮ வரு 800௨௨8௭௮06 பட 

உரோமாம்பரம் 

0 ௮7, ஈவ்ரு ஈர் - 1100௦௦001௮. 

[உரோம் - உள்ளாம்,] 

[5/0 017727 2 த. உரோமம் 

உள் 5 உள்ளம்] 

உரோமவெடிப்பு பாம்72-0222ப, பெ.(॥.) 

1. மயிர் இரண்டாகப் பிளத்தல்; 8011114709 ௦74 117௦ 

5. 2. மயிர் முனை பலவாகப் பிளத்தல்; 8 
வா 5014 24 6 ஊாப்ர 8 848 (106 10. 

[உரோம * ெடிப்புபி 

[5/0 01777 2 த. உரோமம், 

லெ.டி 2 ஷெட்ப] 

உரோமவேங்கை பாக12-ஈ471௮] பெ. (ஈ.) 

உதிரவேங்கை; 851-11014 (4௦. 

உரோமவேதை ௦772-1224 பெ.(1.) தலை 

மயிரினின்று செம்பெடுத்துப் பிறகு 

பொன்னாக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தும் முறை; 

201௦0௦0655 ௦01 லல்௨௦000 0000௦7 (பா) 1௦0 

உவா வா வா பவா 17௦0 ராவாக௱பர்ாா0 

௮௨5௭ ற௮15 14௦ 9௦10. 

உரோமன் பாு772/7 பெ.(11.) உதிரவேங்கை; 

ட351-0/௮ 8௦. 

உரோமாஞ்சம் பாம்7727//77,  பெ.(ஈ.) 

உரோமப்புளகம் பார்க்க; 566 ப43772-0- 

2ிப/202777. 

உரோமாஞ்சிதம் பாமாச/0௮77, பெ. (ஈ.) 
உரோமப்புளகம் பார்க்க; 566 ப£/772-0- 

2ப/20742/77. 

[5/ம் காரா 2 த. உரோமாஞ்சிதம்] 

உரோமாதிக்கம் பா௦77201444777, பெ. (॥.) 
அதிகமாகவும், நீளமாகவும் மயிர் வளருதல்; 

600655146௨ ௦1 ௦1 ஈவா, பாற ௨௭0 

|(முயார்௦ப5 ராம் ௦4 ஈவா. 

உரோமாதீதம் பாமக, பெ.(ஈ.) 
உரோமாதிக்கம் பார்க்க; 5௨௦ 

(£0/77.20/442/77. 

உரோமாம்பரம் பாம்772/772212/7, பெ. (.) 

கம்பளம்: 181/6. 



உரோமாரிசம் 

உரோமாரிசம் பாமா, பெ.(.) 

உரோமப்புளகம் பார்க்க; 566 பா772-0- 

ிப/502/77. 

உரோமாரிசம் பா?275௮7,  பெ.(ஈ.) 
உரோமப்புளகம் பார்க்க: 6௪௦ (707772-0.- 

2ப//274/77. 

உரோமாவலி பாமரர் பெ.(ஈ.) 
உரோமரேகை பார்க்க; 866 பாசா! 

உரோமி பாகு/ பெ.(ஈ.) மயிர்ச்சிகைப் பூண்டு, 
ஒரு வகைக் கொடி (மலை.): 068000 0251. 

[5/:. [புரா 2 த. உரோமம் 2 உரோமி] 

உரோமிகி பானா பெ.(ஈ.) உரோமி பார்க்க: 
59௦ பாம்/77/ 

உரோருகம் பாம்பா, பெ.(ஈ.) முலை 
(யாழ்.அக.); 0௨850. 

[5/4 பாம பரச2 க. உரோரருகம்,] 

(த. உரம் 2” 35/6, மாமி: த. உர] 

உரோவிபந்தம் பாம்பட்டளசசொ பெ.(ஈ.) 
1. மார்பில் ஏற்படும் தொல்லை (சங்கடம்); 
655/6 16261110 ஓுள/6ா௦60 18 16 
௦654. 2. ஈளை (காச) நோய்: 2510௮. 

உல்பகம் ப௦௪ரசா, பெ.(1.) முலைப்பால் நீர் 
குழந்தையைத் தாக்குவதால் குழந்தைகட் 
குண்டாகுமோர் நோய்; 9 0156856€ (ஈ சரிளாலா 
வாட 7௦ 16 ஈவா 0011௦1 ௦7 
௦5 மா6௨௦॥ ஈரி. 

உல்பம் ௦/௦௮7, பெ.(ஈ.) கருப்பையில் கருவைக் 
கவர்ந்துள்ளவோர் பை போன்ற தோல் அல்ல து 
சவ்வு; 116 ஈவா 6௦ப5 ௨9௦ 0/8100 1 
1௦61ப5 | (06 ௦ம். 

உல்மரு ப/77௪2ப. பெ.(ஈ.) பருத்த 
[ வகைக் காட்டு மரம் 01௦0- 

(6௮/60 எரா ராவ ர 45 10185 ௦7 பா௦06, 
உல்லங்கனம் (/௮/1720/77, பெ.(ஈ.) மீ றுகை; 

8507655110, (0 1௦9. “பெரியோர் 
சொல்லை உல்லங்களும் செய்யலாகாது"! 

[5/61. பகர 5 ௧. உல்லங்கனம்,] 

உலங்காரணை 

உல்லங்கி-த்தல் ப/௪/1ச7, 11 செ.குன்றாவி. 
(/1.) நெறி திறம்புதல்; 1௦ 1271507௨55, 1௦ 8 
௦௱ 16 ஒகர 074 எர்ர்பட. 'குருவங்கிகம் 
உலலங்கியாமல் "(பாரகு வெளர். 771 உரை), 

[5/0. ப/24-27௪ 2 ௬. உல்லங்கி.] 

உல்லாசம் பசக, பெ.(ஈ.) 

அகமகிழ்வு; ஈரம். 
களிப்பு, 

[5/0 ப//252 5 ௧. உவங்லாசும்] 

உல்லாபம் பர22௮/77, பெ.(ஈ.) 1. நிரம்பாமென் 
மொழி, மழலைகசை் சொல் (திவா.); 6௮016, 
௮1846, எற, 10௨76௦, பர்சாலா௦6. 
௮5 ௦1 சோப்ரொலா, ௦7 ௦105. 
2. நலிந்த குரல்; 166016 40106 ப(ப6 1௦ 
51௪655. 3. மாற்றுக் குரல்; ௮706 07 0106. 

/5/0. ப//2௦௪- 25 ௫. உவ்வாயம்.] 

உல்லாபன் ப/2ச௪, பெ.(ஈ.) நோய் தீர்ந்து 
நலமாகி வருபவன் (சூடா.); ௦06 ௦ ௮5 
[6004/6160 110 11655. 0௦0௩5௦. 

[5/4 ப/22/௪ - ௯... உம்வாபன்.] 

உல்லிபாடாணம் ப/௦௪827௮௱7, பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகை செய்நஞ்சு; 8 (80 ௦7 0௦1501. 

உல்லேகம் ப/59௮7, பெ.(ஈ.) 1. புனைந்துரை; 
0101௦. 2. பலபடப் புனைவணி (மாறனலங். 
126); 19 பா6 ௦4 5066௦ ற கள் ௮ ௦௦)௦௦1 (5 
0865011080 ௮௦௦01010 1௦ 17௪ 61172 
ாறா6551015 ௦0௦௨0 ட$/ 6 80006௮௮10௨. 

[5/1 ப/5/0௪ 5 ௧. உல்லேகம், / 
உல்லேகனம் (//242/72/77, பெ. (1..) கக்கல் 

(வாந்தி); ௦0. 
உல்லோலம் ௦/௮. பெ.(॥.) 1. பேரலை (வின்.); 
(06 வு, 5பார6. ௮. கூத்தின் 
கண் காண்குறலாகும் மெய்ப்பாடு 
(அங்கக்கிரியை)களுள் ஒன்று (சிலப். பக். 87. 
31. சுந்தா); (118௫) ௨ ௱௦௦6 ௦7 9௭5/௦ ப1௮11௦ஈ. 

[5/1 பட ௧. உல்லோலம் / 
உலங்கலம் 2742722777 பெ.(॥.) கல்லேனம்; 

8510116-/௨6௦௨௮. 

। உலங்காரணை ௪௪௫௪௮ பெ.(ஈ.) அவுரி; 
11019௦ இலார். 



உலங்காரை 

உலங்காரை ப௪௮௮ பெ.(1.) அக்கமணி 

(உருத்திராட்சம்); 18110 ௦14/6 1166 - 820515 
5960 166. 

உலபம் ப/௪2௮/77, பெ.(॥.) விழற்புல் (நாநார்த்த.); 

91ளா8ம்௦014 07௮55. 

[8/0 பச 2 த. உலபம்/ 

உலம்பேசம் ப92௮7, பெ.(॥.) காட்டு 
முல்லை; 1610 1856. 

உலவைநாசி ப/2௦௮-725/ பெ.(1.) திப்பிலி; 1௦00 
0600. 

[5/0 பாசன 7௪.2 2 க. உை௰தாசி.] 

உலாகுமம் ப/270/772/77, பெ.(11.) மனோசிலை 

(வின்.); ௮156811௦ 5ப[றா்/06, 6௮/0௮. 

உலாந்தா ப/2722, பெ.(॥.) ஐரோப்பாவிலுள்ள 
ஒரு நாடு; [1௦14870. 

/8. 0/2 த. உலாந்தா.] 

உலாந்தாக்கமலம் ப/௮742-/64௮77௮2/77, 
பெ.(.) தரந்தாழ்ந்த வயிரவகை; [10180 ௦பர் 
ளாம் 0 கர்ர்ர் 51௦6 ௦7 [ரீனா பபெ௮நு. 

/8. அனார் 5ம். வசன 2 த. 

உலாந்தாக்கமா௰ம், / 

உலாந்தாலிங்கம் ப/2722-//17௮77, பெ.(॥.) 
பம்பாய் இலிங்கம்; 8௦0 4௨௱॥/0. 

இது உலாந்தா தேசத்தினின்று ஏற்றுமதியாகும் 
சரக்கு. இது இதள் (இரசம்) நிறைந்து கருஞ் 

சிவப்பு நிறம் வாய்ந்து, ஊசிக் கம்பிகள் போல 

ஈர்க்குகளமைந்த து. 

உலாமா! ப/கரகி பெ.(ஈ.) 1. கடுகுரோகணி 

(மலை): சொர்க க5 ௦85௨, ம். 

2. கொழுமிச்சை; ௦470. 

உலாமா? ப/காரரசி பெ.(.) மகமதிய குரு; [190 
01151 ௦4 ரிபோ. 

(47 பாச ௬. உலாமா]/ 

உலிமிடி ப///77/0் பெ.(.) மாவிலிங்கை; 981௦ 

0௨௮. 

உலிமிடிச்சக்கை பர/2-௦-௦௮44௮ பெ. (॥.) 

மாவிலிங்கப்பட்டை: 19 02% ௦7 16 024௦ 

06௮ 11626. 

[உட - ௪்கை] 

545 உலுலாயம் 

உலிமிடிவேர் பண்ட; பெ.(॥.) மாவிலிங்க 

வேர்; 116 1001 01 0௮1/௦ 6௮1 126. 

[உவிரிடி - கோரி] 

உலிற்கள் /4/42/ பெ.(.) வெண்கலம்; ரு 

ளொவகொ ௦ 21௦ ௮0 00008-0௨॥ ௭௮, 

வா்ர1€ 0000௭ ௦ பெ 0. 

உலுகத்தண்டு ப//ஏ௪-1/-/2120, பெ.(ஈ.) 

கீரைத் தண்டு; 8 பே!ரஈஎரு 1606180016 ௦7 

ளெொவாவாப்பக 0வாப5. 

/உலுகம் - தண்டு] 

உலுகமாலினம் ப///9௪-77247௮7, பெ.(.) 

நோயையுண்டாக்கும் ஒரு பேய்; 116 ஈவா ௦7 

29 ௨ொ௦ 08ப5॥0 0/569595. 

உலுகம் பூசா, பெ.(॥.) கீரைச்செடி; 

ுூ6061௮01௨ 002௨5 - ஊவாவான்ப5. 

உலுத்தன் ப, பெ.(ஈ.) வேடன் (நாநார்த்த.); 
பாட்௪. 

[5ம் /பம்பிச2 த. உலுத்தன்/ 

உலுபம் ப//2்௮7, பெ.(.) ஒரு வகைப் புல்; ௮ 

506065 ௦7 01855. 

உனுபேனா //௦272, பெ.(ஈ.) பாலுடன் 

முலாம்பழம், வாழைப்பழம் ஆகியவற்றின் சாறு 

கலந்த உணவுவகை; ௮ ௦311/0ய/௮ா 0158 

௦௦/49 ௦ ரரி ஈந்டி் வரின் 106 ]ப1௦6 ௦7 

ராவ, மலாலாக 61௦. 

உலுலாயம் ///4/௮/77, பெ.(ஈ.) காட்டெருமை; 

வர! டபரர௮10. 



உலுவம் 

உலுவம் ப/.௩௮77, பெ.(1.) வெந்தயம்; 1௨பரொ௦௦ 
௦ 011 5660. 

உலுவா ப/பாகி பெ.(॥.) 1. உலுவம் பார்க்க; 566 
ப/யமவா. 2. பெருஞ்சீரகம்; ௦1656 2156. 

உலுவாசகெந்தி ப///22௪-௪௮01 பெ. (ஈ.) 
தைவேளை; 3 பில். 

உலுவாவரிசி ப/பா2௦2/75/  பெ.(ஈ.) 
பெருஞ்சீரகம்; ரொரா656 856. 2. உலுவா 
பார்க்க: 666 //ப12 

[உலுவா 4 ஆறிசி, அறி 2 அரிசி] 

உலுவாவிகம் ப/ப120(௮/77, 
கறிவேப்பிலை; ௦பாரூ |6௮1. 

உலுவிந்தை ப/படரர2௮] பெ.(॥.) உலுவேந்தம் 
பார்க்க; 566 ப/ப16/722/77. 

உலுவேந்தம் ப/ப72௮7, பெ.(ஈ.) ஒரு வகைப் 
பூடு; 6851 00881 பாரு ஈபர்றா60. 

உலூகலகம் ப//99௮, பெ.(ஈ.) உலூகம் 
பார்க்க; 566 ப/ர7௮77. 

உலூகாரி ப/கர பெ.(ஈ.) காக்கை: 0௦1. 
உலூதம் ப//4௪), பெ.(ஈ.) உலூதை (நன். 273, 

மயிலை) பார்க்க; 586 ப/724/ 

[580 /22- த. உலுரதம்.] 

உலூதை' ப/8௦௮/ பெ.(ஈ.) சிலந்திப் பூச்சி 
(திவா.); 50104. 

[5/6 /0122 த. உலூதை.] 

உலூதை” ப/029 பெ.(ஈ.) எறும்பு (நாநார்த்த.); 
லார். 

பெ.(ஈ.) 

[544 22 த. உலூதை..] 
உலூபி ப/85ச், பெ.(ஈ.) ஒரு வகை மீன்; ௮ (400 

௦1115. 

உலோகக்களிம்பு 

உலூனகம் ப//7௪௪௮7, பெ.(ஈ.) 1. கீழ்வாய் 
இலக்கம் (பின்னம்) (நாநார்த்த.); 18011௦. 
2. ஆ (பசு); 0014. 

[5/1 742 2 த. உலுரனகம்.] 

உலேகவாதம் ப/57௮022௮77, பெ.(ஈ.) கண் பூ, 
கண்ணோய் வகை; 8 0156856 ௦7 (96 ௫/6 - 

021௮120௦. 

க.வ. கண்புரை. 

உலொட்டி ப/௦ பெ.(॥.) 1. வெறிமருந்து: 

மரவ ப. 2. கள்ளுக்குடுவை; 1௦0ர்- 

0௦. 

உலொட்டிக்காரன் ப/2/6ற, பெ.(.) 
குடியன்; பா!2ா0. 

உலோகக்கட்டி ப/2ர௪-/6/21] -பெ.(ஈ.) 
1. மாழை (உலோகங்) கலந்த கட்டி; 016, 
ஈவிரீன௦ப8 ஈராகாச!. 2. ஜஐம்மாழையையும் 
(பஞ்சலோகத்தையும்) உருக்கிச் சேர்த்த கட்டி 
(வின்.); ௮9௮ ௦7 ,௦2722-/2௪2/77 1 ௨0ப௮! 

௦௦௦110. 3. இரும்புக்கட்டி; ௮ ஈபராற ௦ 

௮85 ௦7 ௦. 

[உலோகம் - கூட்ட..] 

[5/4 /2-2 த. உலோகம், 

கள் 2 கட்டு ௮ கட்ட... 

உலோகக்கலப்பு ப/59௮- 422002, பெ.(॥.) 
பலவகை மாழை (உலோக)களின் சேர்மானம்; 
2 ஈம்ள்பா6 ௦7 பொரனார் ஈன மா ௱ள்வ[௦ 
௦௱ு௦பாகே இ ரயூ6ி/௦ - ௮0. 

/உலோகம் 4 கலப்புபி 

[5/2. /௦0௪5 த. உலோகம், 

கல ௮ கலப்பு 

உலோகக்கலவை ப/597௪--(-20ன பெ.(ஈ.) 
உலோகக்கலப்பு பார்க்க; 566 ப/27௮-/ 
422000 

[உலோகம் - கலைப் 

[5/7. (௧௪: த. உலோகம், 
கல 2 கலவை] 

உலோகக்களிம்பு ப//09:2-/6/2/1776ப, பெ.(.) 
1. இயல்பாக மாழைகளின் மேல் படியும் மாசு; 



உலோகக்கற்பஞானி 

2 062051 1௦௨0 ப5பல[நு/ ௦0 8பாரீ8068 ௦7 

ஈ௱1௮!/5 ஒு௦86௦ 1௦ ௮4, ௦௨1 64௦. 100 ௨100 

16, ௨0/06 0 00006 01 ௮ றவ. 

2. இரும்புத் துரு; £ப51 070. 3. செம்புக் 

களிம்பு; ரப51 ௦7 ௦௦002, 5ப0-௨௦61916 ௦7 

00008 - 42019175. 

[உலோகம் 4 கறிம்புப 

[$/ம் ௪2 த. உலோகம் 

கி 2 களிம்புப] 

உலோகக்கற்பஞானி ப/5ர72-/6/102-7207 

பெ.(ஈ.) கஞ்சா; 9பா/௮ம. 

உலோகக்காந்தம் ப/2ஏ௮-/-62724777, பெ.(1.) 

இயற்கைக் காந்தம்; ஈ௮ரபாவ! 1௦50-5106 85 

௦000860 1௦ ஈவர் அரி வ ௪௦6. 

/உலோகம் * காந்தம்] 

[5/0 /0/௪ 2 த. உலோகம், 

காந்து ௮ காந்தம்] 

உலோகங்களைப் பற்பமாக்கி ப/29௮2/17௮5- 

௦-௦௮௦௮774/40 பெ.(1.) காட்டுத்த்; 8 [6 [821211 

1112 பரப! 100 ௦ ரான்ி5. 

உலேோகங்களைப்பேபதிப்பாக்கி 

(/272/14/),0-,02010,024/7 பெ.(ஈ.) 

குழலாதொண்டை; ௦ொர௱ெ்டா 6828 

0800௮115 901௩7௮. 

உலோகச்சத்துரு ப/27௪-௦-௦௪/ய70) பெ.(1.) 

கற்பரி செய்நஞ்சு; ௮ 180 ௦7 815810. 

உலோகச்சித்து ப(/272-0-0/110/, பெ.(1.) வயிர 

(வச்சிர)க் கல்: ௮ றா௨௦௦ப5 51006 - 016 ௦176 

ஈரடி ஏவா, ௮௦௦ - கொளாரி்ாக. 

உலோககச்சிப்பி ப/கர2-2-20/ பெ.(ஈ.) சிப்பி 

முத்து; ௫51 ஐலா, 95 0154901560 1௦ 

லா! 86௦ ராமா ௦42 50பா௦65 85 

06501166௨0 1ஈ 156 ஊரி ௪01௦ல்! 508006. 

(உலோகம் 4 அிம்.8] 

[8/4 /2/௪ 5 த. உலோகம்] 

உலோகச்சுத்தி ப/27-0-0ப147 பெ.(ஈ.) 

1. இரும்பைக் கலப்பில்லாமற் செய்வது; 

௦6௮0 (ஓ ॥/௱ாறபா!65 ௦1 ௦. 

உலோகத்தாது 

2. நிலத்திலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்ட 
மாழைகளை மருத்துவ (வைத்திய) முறைப்படி 

தூய்மை செய்து, மருந்திற்குப் பயன்படுத்து 

வதற்குக் களிம்பு முதலியவற்றை அகற்றல்; 

ஸு ௦4 ஈ௱௱ஊாலி5 பார் 806 பெற ௦பர் 
11௦௱ (6 வர், 86 றா றான்௦05 02501060 

[ற 196 ரி 60105! 5019006 06101௦ வ/ 

216 ரார்௦0ப௦60 ௦0 ப5௨ூஐ ர றாஉளய்ரொ6். 3. 

பொன், வெள்ளி, செம்பு முதலியவற்றை 

மூலிகைத் தூய்மை (சுத்தி), ஊத்துமுறை, 
எரிப்பு, பாடம் முதலியவற்றால் தூய்மை 

செய்தல்; (11 வ/௦௨ர) 16 0௦0655 ௦1 

[னி 9010, 5127, 0௦0067, 1680 610., 3 

ளார் ஈன்௦05 8ப0் 88 சொல்ற மரம் 

19 6558106 04 ப05, ௮0 ௫ நவா 

௦ா ட்ப உ௱௫ஈ ௦ 0 ௦பழவ210௦. 

உலோகச்செந்தூரம் ப/272-0-02/70142/7, 

பெ.(ஈ.) இரும்புத் தூளைக் கொண்டு 

செய்யுமோர் வகைச் செந்தூரம்; 8 060 

59-௦4 ௦71௦ றாஒ02௨0 ர ௮0௮5. 

/உஸலோகம் 4 செற்தூரரபம்] 

[5/ம் /௦௪ 2 த. உலோகம் 

செந்தாள்2 செற்தரனாம்2 செற்தூரம்,/ 

உலோகசாட்சி ப/57ச-22/94 பெ.(.) பன்னிரு 

(துவாதச) சித்தருளொருவன் (பிங்.); 147655 

௦4 (வகர 80025 1) 1௨ ௦110, 6 

௦7 //1/202222071727: 

[த. உலகம் ௮ 561. /0/42த. உலோகம். 5/2. 

ஓதிக் 2 க. சாட்சி] 

உலோகத்தம்பம் ப/27௪-/-/௮770௮/7 பெ.(ஈ.) 

இராசராசேச்சுரநிரைய (நரக)ங்களு
ளொன் று 

(சி.போ.பா.2,3,பக்.204); 2 வ, 6 ௦7 வரர் 

ர்.222-/222002ப/2-/74272022777. 

[561 (0௪ * 8௮௪ 5 த. உலோகத் 

ும்பாம்.] 

உலோகத்தாது ப/27௪-//22 பெ.(ஈ.) 

1. துத்த செய்நஞ்சு (பாஷாணம்); 8 பா ௦7 

௮159௦. 2. பூமியிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப் 



உலோககத்திரம் 

படும் மாழைகள் (உலோகங்கள்); ஈா9௮!1௦ ௦25 

பே ௦1௦ 116 கோம், ஈகர்பாவி ஈஎ்க!5 85 

0511 00ப18060 11௦௱ லார்ரி! ௦ ஙா௦பரொர் 

ஈாஓ115. 3. வெட்டியெடுத்த இரும்பு; 1௦0 06. 

உலோகத்திரம் ப/29௪-ட்ட021), பெ.(ஈ.) 

வெள்ளிலோத்திரம்; 16 6௮114 ௦07 ௨ 1166. 

உலோகத்திராவகம் ப/27௪-“பர20௪4௮/77, 
பெ.(॥.) உலோகநீர் பார்க்க; 866 ப/272-: 

[5/:1. ப/சர்சள்ர2 5: த. உலோகத் 

திராவகம்./ 

உலோகத்தைச்செந்தூரமாக்கி ப/சஏச௪ட் 
2-05/700/2/772/407 பெ.(1.) சிறு கல்லூரி; ௮ஈ 
பாற இளர் ௦ஷக016 ௦7 £௨ப்பயா௦ 10 
80 ௦ ௱்வி5 (௦0 60 ௦4025. 

[உலோகத்தை 4 செந்தூரம் 4 ஆக்கி] 

[5/. 0௦/௪3 த. உலோகம், 

செர்தூளம் 2 செந்தூரம். 

ஆக்கு 2 ஆக்கி] 

உலோகத்தைத்தகர்த்துசாடுமாருதி 
ப/௦921/-0ட29௮/11ப- 2217727021 பெ. (ஈ.) 
பொன் நிமிளை: 1௦ றுா(25 ௦௦௦பார0 ர 04 
4110 ஈ௦0ப!25. 

உலோகத்தைநயத்தவேகன் (//272//-0 
72)/21/2-6220, பெ.(ஈ.) பலண்டுறுக 
செய்நஞ்சு (பாஷாணம்); ௮ (0 67 ௮4 
31580. 

உலோகத்தைப்பேதிக்குங்கன்னி ப/2721-] 
2-2 21/04] பெ.(.) ஏகம்பச் சாரம்: 3 
5814 ப560 1 2194151072 

உலோகத்தைப்பளிப்பிடக்கூர்மை 
ப/29௮1/41,0-,0௮/10,0/25-/-/0777-௮/ பெ.(ஈ.) 
பிடாவுப்ப (லவணம்); 8 றா6£னா0 5211 பஃல௦ 18 
வ்ளடி, 

உலோகதம் /0720௮17, பெ.(.) உலோகநீர் பார்க்க; 8566 ப/29௪-ஈ 
உலோகதருமிணி (//092-/47 பர] பெ.(ஈ.) 

உலகநாட்டம் கொண்ட மாணாக்கனுக்கு மறை 

உலோகப்பஞ்சபூதம் 

ஆற்றலை அடையாளமாகக் கொண்டிருக்கும் 
சிண்டினை எடுக்காமல் செய்யப்படும் 

தீக்கைவகை (போககாமி கட்குச் 
செய்யப்படுவதான சபீசதீட்சை வகை) 
(சைவச. ஆசாரி.62, உரை); (55142.) ௨ ௱௦௦௦ 

ரிவி (ஈ கர்ப் உர்வா (பாரீர் எர 
“60656115 16 புவி வானாரு 15 1௦1 

₹ஊ௱௦௩60 1௦ 6 ௧௦10 ஈ!ற௦60 015010 16, 

2140௦7 2ப2/2௪-472௮ 

/5/ம் /0/௪-0ாரற்/2 த. உலோகதருமினளி] 

உலோகதாது ப/6ர௮-/2020, பெ.(ஈ.) ஒரு 
செய்நஞ்சு (துத்த பாடாணம்) (மூ.அ.); ௮ 
ஈரா! 0018௦. 

[5/4 /௦/724/2/1ப 2 ஐ. உலோகதாதுபப 

உலோகதிதம் ப/5ரச௦௦௮7, பெ.(ஈ.) புன்கு; 
0௦௦108 ௦1 1166. 

உலோகநாதமூலி ப/5ஏ௮-/7.225/77.ப/ பெ.(1.) 
சிறு தும்மட்டி; 8 ற18ர் வ்௦56 56605 8 
ஈரல். 

உலோகநிமிளை பரச. பெ.(.) 
நிமிளை வகை (வின்.); எலர்ஷ் ௦74 0/௱பர்். 

உலோகநீர் ப/69௪-ஈச், பெ.(ஈ.) 1. துரிசைப் 
பொடியிலிருந்து உருவாக்கப்படும் ஒரு வகை 
நீர்மம்; வா ௦4 5ப51௮ற௦6 றா௦0ப௦60 1௦ 
0008 80619. 2. இரும்பு ஆற்றல் (சத்து) 
கலந்த நீர், ௮4௦௭ ௦௦/9 ௦ ள்லா9ஓ0 மர்ர் 
1௦, 

[உலோகம் - நீர்] 

உலோகநீறு ப/6ரனர்ப, பெ.(ஈ.) 1. இரும்புச் 
சாம்பல் (பற்பம்); ௦௮1௦11௨0 1௦0 ௦)/06. 
2. பொதுவாக மாழை (உலோகங்களின்) 
சாம்பல் (பற்பம்); அநு ௦10760 69806 ஒர றவ! 
ற வாவ. 

[உலோகம் 4 ீறுபி 

[5/4 /6௪2 த. உலோகம்] 
உலோகப்பஞ்சபூதம் (/2922-,0-,0//2-0:4027, 

பெ.(ஈ.) ஐம்பூதக்கூறாகிய மாழை (உலோக) 
வகைகள்; 1௨ 11௩௨ ஒவ (௮ 0ப௮!(1/55 



உலோகப்பத்திரம் 

21410 பம்௨௦் 1௦ *ஙட றா ௮5. 

[உலோகம் 4 பஞ்ச 4 பகம்] 

[54ம் (7௪ 2 க. உகம், 

பூ20து பூதம். 
[த. பூதம் * 5. 5/1] 

[5 ௦௮022 த. பஞ்ச] 

உலோகப்பத்திரம் ப/522-2-221/472/77, பெ.(ஈ.) 
பனை மரம்; றவ௱டுா2-16௦. 

உலோகப்பந்தனி //272-2-2272227 பெ. (1.) 
மான் செவிக்கள்ளி; 50/வ! 1/உண் ராரிடார60௦௨. 

உலோகப்பற்பம் ப/272-2-0௮0௮7, பெ.(॥.) 

உலோகநீறு பார்க்க; 86௦ ப/292-/9/70: 

உலோகப்பாதம் ப/222-2-௪.22277, பெ.(.) 

அவலந்தி, கொசு நீர்மம்; ௮ 1880 ௦7 நூரு 

5படி51௮1௦6. 

உலோகப்பாந்தவன் ப/2720,047040/2) 

பெ.(॥.) மாழை (உலோக) க்குப் பந்தத்தைப் 

போல் வெளிச்சத்தைக் கொடுக்கும் ஞாயிறு 

(சூரியன்); 195 பற கர் 91/25 1௦ 11௦ ௪௦10 

ர்க், 6றகா€0 1௦ ௮ 10௦ 9011. 

உலோகப்பாய்ச்சல் 4/272-௦-௦அ:224/ பெ.(1.) 

மருந்துகளை மாழைகளின் பேரில் உருக்கு 

முகத்திற்குக் கொடுத்துக் கலக்கும்படிச் 

செய்து அம்மாழையைப் பொன்னாக 

மாற்றுதல்; 10 றா௦௦௦859 074 வாபா 

ரீ ஈ்அி5 14௦ 9௦10 ௫ ஈர்ப்பு ௦ 

800119 ௮1/௦6/௦0௮1! ௦௦0௦பா06 1௦ [2 

549 உலோகம் 

ளவ பாரன் ஓருவர் புண்ரி6 ர ௮ 51516 ௦7 
பொ. 

உலோகப்பிரகாசன் .//62-0-2/௪4222, 
பெ.(ஈ.) உலகத்தை ஒளி பெறச்செய்பவன் 
(துவாதசாதித்தருளொருவன்) (பிங்.); 1, 6 
பாட ரயாராக5 ரா௨ ௭௦110, ௦06 ௦7 

((/1/20252//174/: 

[5/4./2/240/2-/2522த.உலோகப்ரிரகாசசச்.] 

காள் 2 காளம் - சுடுகை. காளவனம் - சுடுகாடு. 

காளவாய் - சுண்ணாம்புச்சுள்ளை. காள் 2 காய். 

காய்தல் - எரிதல், சுடுதல், ஒளி வீசுதல், உலைகாய்தல், 

நிலாக்காய்தல் என்னும் வழக்குகளை நோக்குக. காய் 

௮ காய்ச்சு. காய்ச்சுதல் - சுடவைத்தல், சமைத்தல். 

காய் 5 காச் (வ) வடசொல் ப்ர என்னும் 

முன்னொட்டொடு கூடிப் ப்ரகாச் என்று வழங்குவதே 

பெரும்பான்மை. ய-௪ போலி (வ.வ.1:114). 

உலோகப்பிரதீபிதம் ப/57௪-0-2/௮/௦/2, 

பெ.(ஈ.) நிரைய (நரக.) வகை (சி.போ.பா.2, 3, 

பக். 204); 9 ௪1. 

[5/1 (சர்ச? 2 த. உலகப் 

பிரதிப்தம். 

உலோகபற்பம் ப/29௪-,0௮/0௮//7, பெ.(॥.) 

அயவெள்ளை (மூ.அ.); 0006 ௦௦. 

[5/ம /24௪-40௮10௮7 2 த. உலோகபுற்பம் / 

உலோகபாலர் ப/5ர௪-௦௮௪7 பெ.(.) எண் 

திசைக்காவலர் (அஷ்டதிக்குப் பாலகர்) (திவ். 

பெரியாழ். 5, 2, 9); 169815 ௦ரீ [6 ௨0ம் 0௦16 

௦4 16 0010855. 

[8/4 /6/௪றகிள் 2 த. உலோகபாலர் 7 

[த. உலகம் 2 5/0. /0422 த. உ0ஸோகம்,/ | 

உலோகம் பனா), பெ.(ஈ.) 1. பொன் முதலிய 

தாதுப்பொருள் (பிங்.); வி ॥ா 980௪௮. 

2. இரும்பு; ௮ 1உ௱ ௨௦ப!/கா 1௦ ௦. 

3. நிலவுலகம்; ௪௮111). 4. குருதி; ௦1௦௦0. 

5. அகிலமரம்; 8 ௪0 1126. 6. மனிதா; 

யலா மளா. 

[6ம் (7௪2 த. உலோகம்] 

சிவப்பாதல் எனப் பொருள்படும் [பொ என்னும் 



உலோகம்பழுத்தல் 

வேரிலிருந்து சிவப்பு, செம்பு வண்ணம், செம்பால் 

ஆனது, இரும்பாலானது, சிவப்பு மாழை (உலோகம்), 

செம்பு என்றவாறு பொருள் வளர்ச்சி கொண்ட [௦1௮ 

என்னும் வடசொல் உருவாகியுள்ளது. பின்னர் 

இச்சொல் இரும்பு உருக்கு, பொன் அல்லது 

மாழைப்பொது என்றின்ன வகையில் விரிந்த பொருள் 

வளர்ச்சி கொண்டுள்ளது (மா.வி.). தமிழில் இச்சொல் 
மாழைப் பொது என்னும் பொருளிலேயே 

பெருவழக்கெய்தியுள்ள து. 

மாழை (உலோகம்)யை ஐவகை, எழுவகை, 
ஒன்பது வகை என்று மூவேறு பிரிவுகளில் 

சிறப்பித்துக் கூறுவர். ஐவகை : பொன் (9010), 
வெள்ளி (81௨7), இரும்பு (1௦1), ஈயம் (1620: 
எழுவகை : இவற்றுடன் வெண்கலம் (௦26), தரா 
(181௭). ஒன்பது வகை : மேற்சொன்னவற்றுடன் 

பித்தளை (0855), நாகம் (218௦). 

உலோகம்பழுத்தல் ப/6ஏ௮1௦௮/0///௮ பெ.(.) 
1. இரும்பு, செம்பு முதலிய மாழை (உலோகங்) 
கள் பொன்னாக மாறுதல்; ௦80௨ ௦ 
௦080 ௦ ஈகாக௱பர்கர௦ா ௦7 ஈரீவர௦ா 
61௮15 8ப0ர 85 01, ௦0000௮ 64௦. ஈர்௦ 0010. 
2. பொன் பழுத்தல்; ஈ€*[ரர0 9019 1௦ 4௮190 
௦010பா. 

[உலோகம் * பழுக்தல்] 
[5/0். /0/௪: த. உலோகம், 
ப்மூ 2 பழுத்தல். 

உலோகமணல் ப/5ர2-ஈ2௮ பெ.(ஈ.) 
1. இருப்பு மணல் (வின்.); ௦7 5870 மா 1௦1 
௦8. 2. கருமணல்; 0190 58ஈ0. 5. மண் 
கலந்த மாழை வகைகள்; ௨௦௦௱௱௦1 (எ *0 
ரா௮12!௦ ௦95. 

[உலோகம் 4 மணல், ப]: 

[5/7 /5௪3 ௬. உலோகம். 
உலோகமத்தம் ப/57--77௪/7௭7, பெ. (.) ஒமம்: 

015௦5 ௫௨௦0. ட் 
உலோகமுசிக்கல் (//09.2-/77 ப பெ.(ஈ.) 

மாழை (உலோகங்) களைக் களிம்பு முதலிய 
மாசுகளினின்றும் பிரித்தெடுக்க வேண்டி, 
உலைக் களத்தில் வைத்துருகும்படி ஊதுதல்: ௨49 0 ர்வ ௱€(௮!16 ௧3 1௦ 1௨ 2பாழ௦56 ௦7 580௭0 ௨ றவ! 160௩ 10௨ 0055 [ர 8 ர்பாா௨0%, மரம், 50601௮] 80லார்5 - . இரவ. 

உலோகவிருட்டம் 

உலோகயாத்திரை ப/59௪-/2/74 பெ.(ஈ.) 
உலகநடை; ஙு ௦4 6 110110, 18௦710, வரர. 
'உலோகயாத்திரைக லிதிகரியா தறுநராக்கு 
(கேத. ரூ. 75.4), 

[உலோக -* யாத்திரை] 

[த. உலகம் 2 51. /2/22- ௬. உலோகம்] 

உலோகரஞ்சனம் ப/௦ர௪-2௮/7, பெ.(.) 1. 
நீலாஞ்சனக்கல்; ௦1பஓ 111௦. 
2. அஞ்சனக்கல்; 8ப0 எ ௦4 வாராரு. 

உலோக கரூடம் ப/5ர2-7297, பெ.(1.) நாட்டு 
வளமை (யாழ்.அக.); 0ப51௦15 ௮0 றொ 
௦1 ௮ ௦௦பார்ரு. 

[5/4 /0/2-7ய/47 - த. உலோகரூடம்] 

உலோகரேட்சை ப/ம7௪-5/௦௮ பெ.(ஈ.) 
தன்னைப் போல் மற்றவர்களையும் பார்த்தல்; 
[எலி 9 01௨15 ௦ 16 8316 வவ! 85 5வர். 

உலோகலன் ப/5ர௮9ஈ, பெ.(ஈ.) தெளிவாகப் 

பேசாதவன்; ௦16 ௩4௦ 0098 1௦4 151: 016௮19. 

உலோகவாதம் ப/59௪௦:22௮77, பெ.(1.) மரபு 

(ஐதீகம்) (சி.சி.அள வை. 1. ஞானப்.): ௦ஐப1௮ 
[60௦ர், 1120111௦1. 

உலோகவாதி /௦92-2041 பெ.(ஈ.) 

இல்லறத்திலிருந்து கொண்டு பொன்னாக்கம் 
(வாதம்) செய்வோன்; ௦௨ ௩௦ றா௮௦110௨5 
வாரு 1 6 0௦0௨5106 ௦ 1அ௱ரிடு [176 

உலோகவிருட்டம் ப/297-ப/ப/72/77, பெ. (.) 
1. கழுகு; 6௮016. 2. பருந்து: 1௮11. 



உலோகவிருத்தம் 

உலோகவிருத்தம் ப/29௪-ம7ப///௮77, பெ.(1.) 

உலக வழக்குக்கு மாறுபட்டது (மணிமே. 29, 

162): (௦0.) (444 வரார் 15 808151 (௦ 

௦ப5௦ற5 ௦1 ௨ ௦௦பாரர. 

5/ம/2/7 எர்பப0017௪2 ௪. உலோகவிருத்தம்.] 

உலோகவிரும்பு ப/29௮-ஈரபாம்ப, பெ.(ஈ.) 

மாழையை (உலோகத்தை)ச் சார்ந்த இரும்பு; 

றலி ௦. 

/உஸலாக(ம்) 4 இரும்பு] 

[51 /5/22 த. உலோகம். 

இர் ௮ இரு - இரும்பு - கரியுதாகுப 

உலோகவிலாசினி ப/272-1/௪௮2/ பெ.(॥.) 

பழையதொரு தொன்மம் (புராணம்) (பெருங். 

உஞ்சைக். 32, 2, குறிப்பு); ௮0 ௮1௦௪1 இ2பா808. 

[59/1 /5/௪-*பரிசம/2 த. உலோாகவிலாசினி.] 

உலோகவேதிச்சி ப/222-1:20720 பெ.(ஈ.) 

கருநொச்சி; (1726-122460 08518 66. 

உலோகவேதியாக்கி ப/27ச-ஈ௪௪/௪/47 

பெ.(1.) தொட்டி செய்நஞ்சு (பாஷாணம்); 9 0 

௦ர நா6றவா60 ௮௭5816. 

/உலோகவேதி * ஆக்கி! 

ஆக்கு ஆக்கி! 

உலோகாசவம் ப/2722௪௦௮/77, பெ.(॥.) இரும்பு 

(அய)ப் பொடியோடு மற்றக் கடைச் 

சரக்குகளையும் கலந்து ஆயுள் வேத 

முறைப்படிப் புளிக்க வைத்து உருவாக்குமோர் 

வகை குடிப்பு (ஆசவம்); ௮ 8106 0 5றர்ர்(ப௦ப5 

பல ௦1௮௨0 ௫10 ௮ ஈந்ற்பாக ௦1 

௦ ர 1095 வாம் ள் 0௦0/0௮160 ொப05 95 

ன றா௦௦655 1/0 00௧ ஷூபா/608. 

உலோகாதீதம் ப/கஏசமரகா), பெ.(ா.) உலக 

இயல்புக்கு மேற்பட்டது; 250/6 0 ட்ஞஷூாப் 6 

0௦/5 ௦ 1௮5 ௦7 ஈ௮ம்பா€. 

[9/0 /2/௪-௪ர1௪ 2: ஐ. உலோகாதிதம்.] 

உலோகாமிலம் பாசரகாரக, பெ.(.) மாழை 

(உலோகரங்)களினின் று உருவாக்கும் நீர்மம்; 

ஈஏ௮!((0 2010. 

உலோகிதம் 

உலோகாயதம் ப/6ர:௪௦௭, பெ.(ஈ.) 
பொருண் முதன்மை கோட்பாடு (சார்வாகமம்) 

(திருக்காலித். 4, 30, 25); ஈகர௨/ல(கரா. 

[5/4 /2/௪ 2 த. உலோகாயதும்.] 

உலோகாயதன் ப/27ர2௮:௪2௪௯, பெ.(॥.) 
பொருளே முதன்மை எனக் கொண்டொழுகு 

பவன்: ஈ21௦61181151. 'உலாகாயகுசெொணு 

(ோண்டிறுற்பாம்பின் “(திருவாச, 4 567. 

த.வ. பொருள் முதன்மையன். 

[8/6 /5/-ஸ/௪/௪ 2: த. உலோகாயுதன்.] 

உலோகாயிதன் ப/2ர2௪, பெ.(ஈ.) 

உலோகாயதன் (பிரபோத. 31, 87) பார்க்க: 526 

ப/22)/202/7. 

[5/ம் /2/௪04௪ 5 த. உ0லோகா.யிதன்./ 

உலோகார்த்தம் ப/29௮//௮77, பெ.(.) உலகிய 

(இலெளகீக) நயம்; 21511௮] ஓளி. 2. உலக 

நன்மை; 0ப011௦ 90௦6, 56௦ப1௮7 804811௨065. 

உலோகானந்தர் ப/ம2ரகாகா22 பெ.(॥.) 

பொன்னாக்கம், மருத்துவம் ஆகிய 

நூற்களைத் தமிழில் இயற்றிய அகத்தியர் 
கூட்டத்தைச் சார்ந்தவோர் சித்தர்; ௦16 ௦1 116 

5180௮5 ௦7 க க51/2ா”5 5011௦0! 60௦ 

௦௦றாறரி60 வா7௦ப5 0001௩ ௦ 60 வா 

விளா. 

உலோகிதகம் ப/29/2௪௮/77, பெ.(॥.) 

செம்புக்கல்; [பரு 51016. 

[5ம் /5//22 த. உலாகிதகம்.] 

உலோகிதசந்தனம் (/2/0௪-2702/14/77, 

பெ.(ஈ.) குங்குமப்பூ; 809151 5எர10. 

/உஸலோனிதம் * ௪.ந்தனாமம்..] 

/5/ம /2///2 : த. உலோகிதம்.] 

உலோகிதம் ப/29/௮7), பெ.(ஈ.) 1. சிவந்தது 

(உரி.நி.); 1041 காப்ள் 1௨6௦. 2. சந்தனம் 

(மூ.அ.); 5800௨41௦௦௦ 66. 3. சூதாட்ட வரை; 

௮ 0௮116 84 08105 வர் ஒரு 512665. 

[5/4 /6//௪ 2 த. உலோகிதும்/] 

/க6௪ என்னும் சொல்லிற்கு வடமொழியில் 

சிவப்பு, சிவப்பு வண்ணம், சிவப்பாய் இருப்பது, 



உலோகிதன் 

செம்பாலானது, செம்பு மாழை (உலோகம்) போன்ற 

பொருள்கள் உள்ளது (மா.வி.). 

உலோகிதன் ப/59/22, பெ.(ஈ.) செவ்வாய் 

(பிங்); ரால5, ௦௦ 160015. 

[5/7. /2///22 த. உலோகிதன்.] 

உலோச்சு ப/22௦20, பெ.(1.) 1. தம் தலை மயிரைத் 

தம்கையாற் பறிக்கை (சீவக. 2520, விசேடக் 
குறிப்பு); (4௮178.) ப॥பஈ௦ ௦0ம், 0 16 0௦0, [0 
॥வ்ா௦ா 0065 ௨௨0 கர் ௦065 பொ லா. 
2. தலைமயிரைப் பிய்த்துக் கொள்ளும் ஒரு 
நோய்; ௮ 985154 0/86856 1௨0 ௦16 (௦ 
இப ௦140௨ ஈவா ௫ 16 ௦௦. 

[5/0 /பரம 2 த. உலோரச்சு.] 

பர என்னும் வடசொற்குப் பிடுங்குதல், 
இழுத்தல், கிழித்தல் ஆகிய பொருள்கள் உள்ளன. 

'பி01516659, அல்லது |பர௦1க௱பாரவ8என வரும் 
பொழுது தன் தலைமயிரைப் பிடுங்கும் சமணத் 
துறவியினரைக் குறிக்கும். 

(659 போன்ற சொற்களின் சுருக்கமாகும். 

உலோசம் ப/55௮/7, பெ.(ஈ.) 1. கண்மணி: 476 
ஒயறரி ௦7 16 6. 2. வானம்: 814. 

உலோசமத்தகம் ப/62௪-1௪//27௮, பெ.(1.) 
ஓமம்; 015000'6 ௩௨௨௦0. 

உலோசரா ப/5௪௪ பெ.(॥.) அவல்; ற90ஸ் 
309160 ஈ யகர கம் (ர ர்ர60 ௮௩௦ 
1151180160. 

உலோசனம் ப/552ர௭, பெ.(ஈ.) கண்; 6. 
'தணவறுமுலோசனம் போல்" (பர்போத, 32 54) 

[544 /00௮7௪2 த. உலோசனம்,] 

உலோசி ப/53/ பெ.(ஈ.) பேய்ப்பசளை (மூ.அ.); ௮ 
ஈரி 8060165 ௦4 றபாஒ௮16. 

உலோசிதம் ப/25/0/7), பெ.(ஈ.) சந்தன மரம்: 
58௮0௮1௦௦00 166. 

உலோட்டம் (1/6, பெ.(ஈ.) 
1. மண்ணாங்கட்டி; பார ௦ரீ 08, 0160. 
தூமமேகா வணமுலோட்ட செமாடு கோமயுழ் 
தோயப் பொதிந்து” ஈதைலவ; தல. 727), 

|பர்௦ என்பது |பர௦11௮ 

உலோபாமுத்திரை 

2. இரும்புக்கிட்டம், இரும்புருக்கையில் மேல் 
திரளும் கட்டி; 1100௦55. 

[$/0ம. /05/22 த. உலோட்டம்.] 

உலோட்டி ப/2் பெ.(ஈ.) 1. சாராயச்சாரம் 

(பாண்டி.); 910௦௦1. 2. தொல்லை, தொந்தரவு 

(யாழ்.அக.); ௮0/௮0. 

தெ. லோட்டி. 

உலோடகம் 0/௮, பெ.(ஈ.) ஓடை மரம்; 
வாவி ௦௨60௭. 

உலோத்திரச்சம் ப/5/47220௮/7, பெ.(॥.) 
1. வெள்ளிலோத்திரம்; 176 6811 ௦7 ௮ 126. 2. 
குறட்டைப் பருப்பு (சவரிலோத்திரம்); 116 ப! 
071176 5660 ௦7 ௮ 1066. 

உலோபம்" ப/22௮/77, பெ.(ஈ.) 1. கடும்பற்றுள்ளம்; 
94/21/06, 5658, ஐவாபா/௦ப80665. 
உட்டெறு வெம்பணகையாவ துலோபம் (கம்பரா. 
லேசர்210, 3.2). 2. எறும்பு: அர். 

[5/4 /06/௪ 2: ௬. உலோபம்] 
உலோபம்” ப/56௮௭, பெ.(ஈ.) 1. குறைவு; வாம், 

3॥01100௱4௭9, 8674௦/20ு.  "மந்திரவு 
லோபம்: 2. கெடுதல் வேறுபாடு (விகாரம்): 
(சோா.) 000010 9 16116, நோ ரப/6 ௦7 
ோம்வி0ஈ, 615௦ 1௩ 5௭௦. *ஆண்றாமு 
லோபத் தொடாகமம் '(வீரசோ. சந்தி! 70). 

[5/7 /2௦௪ 5 ௧. உலோபம், / 

/௪ என்னும் வடசொற்கு உடைத்தல், 
புண்படுத்துதல், புண், அழ்வு, தலையீடு, புறக்கணிப்பு, 
மீறுகை, திருடுதல், கொள்ளையடித்தல், தேவை, 
குறைவு, இல்லாமை, மறைதல் போன்ற பல 
பொருள்கள் உள்ளன. (மா.வி.) இவற்றுள் குறைவு, 
கெடுதல் வேறுபாடு ஆகிய பொருள்களிலே 
இச்சொல் தமிழில் வழக்கெய்தியுள்ளது. 

உலோபன் ப/56௮ஈ, பெ.(ஈ.) உலோபி பார்க்க: 
566 00 'உலோபா் கடைத்தலை "'(கம்பரா: 
பள்ளி], 26). 

[5/4 /2ம/௪2 த. உலோபன். / சஸ் ஆ.பாஈறு; 
உலோபாமுத்திரை ப/௦22பப்ரஅ பெ.(1.) 

அகத்தியர் மனைவி (தொல். பாயி. உரை); 16 
4176 ௦7 11௨ 5805 ச.0851/௮. 



3 

உலோபி ன் 

/உலோபா - முத்திரை] 

[57. /௦22 த. உலோபா. த. முத்திரை 2 

50 77பப12.]/ 

முக 4 திரம்- மோதிரம், முத்திரையிட்ட விரலணி. 

முகத்திரம் 5 (முத்திரம்) 5 முத்திரை. 
உலோயி"! ப/கம்/ பெ.(॥.) 1. பேராசையுள்ளன்; 

2/211010ப5 065௦. 2. இவறன், ஈயாதவன்; 

ஈ௱்5எ. 

த.வ. இவறி. 

[5/5 /5/4 2 க... உலோபி] 

/26///7 என்னும் வடசொல் குழப்பம், 

பொறுமை, இன்மை, விருப்பம், அவா, பேராசை 

போன்ற பொருள்களுள்ள 4௦272 என்னும் 

அடியிலிருந்து பிறந்தது (மா.வி.). தமிழில் இச்சொல் 

பேராசையுடையவன், ஈயாதவன் என்னும் 

பொருளிலேயே பெரு வழக்கெய்தியுள்ளது. 

உலோபி?-த்தல் ப/29, 11 செ.கு.வி(3.1.) 

1. செட்டுச் செய்தல்; 1௦ 6௪ 51/9, ஈ/5ஊடு. 

2. பற்றுள்ளஞ் செய்தல்; 1௦ 06 501010, 966]: 

[5/4 20/4௮ - ௧. உஸலோபி-]/ 

/22//௪ என்னும் சொல் வடமொழியில் 

வினைப்படும் போது /52/7/௮7ந௪ என்று வடி வம் 

பெரும். உலோபித்தல் என்னும் தமிழ் வடிவம் பெயர் 

/2ம்/௮ விலிருந்து உருவானதாகும். 

உலோபி”--த்தல் ப/222, 11 செ.குன்றாவி. (5.1.) 

கெடுதல் விகாரமடைவித்தல்; (மோ௱.) 1௦ 

டாரா பர் 5/௦ ர 5ம். “சவ்னை 

யுலோமித்து (வீரசோ. வேற். 5, ௨௪௦73. 

[56 (2௦௪2 த. உஸலோபி-)/ 

உலோபு-தல் ப/2மப-, 10 செ.கு.வி. (1.1.) 

உலோபி?-தல் பார்க்க; 588 ப/0ம. 

'ஏதமுலோ பாய்காணண் ” (தில: மெரியாழ். 

4 7 2 

[574 56௪ 5 த. உலோபு-/] 

உலோமசம் ப/77௪3/77, பெ. (1.) சடாமாஞ்சில்; 

501 :203௮10 லு. 

[57ம. (377222 2 த. உலோமசம்,] 

உலோலுபன் 

உலோமதகரி ப/6/77222௮/ பெ.(1.) கல்லால்; 
0௮1௬௦58165 119. 

உலோமம்' ப/௦/77௮/77, பெ.(.) வால் (நாநார்த்த.); 
1௮. 

[5/5 /ன7 2: த. உலேோரமமர்.] 

உலோமம்” ப/கர£௮, பெ.(1.) புறமயிர் 
(சங்.அக.); ஈவா ரர போகா ௨ 0௦நூ ௦4 
ஊஊ ௦௦74 வாலி. 

[5ம் /க77௮7 2 த. உலோர1அம்/ 

உலோலம் ப/5/௮/77, பெ.(1.) 1. அலைகை 

(நாநார்த்த.); கொட. 2. காமம்; பற; 

1051. 

[5ம் 5/௪ 2: த. உலோலம்./ 

உலோலம்பம் ப/ுி௮7ம்ச7, பெ.(॥.) வண்டு; 

டஓஐ(16. 

உலோலன் ப/௫ு/௪, பெ.(॥.) சிற்றின்பத் 

தோய்வாளன்; ௮ /01/பற1பகரு. 

த.வ. ஒலன். 

[5/6 0௦/22 த. உலோலம் 2 உலோலன். ர்ன்' 

ஆ.உாபறு; 

உலோலாட்சவிருட்சம் ப/6/2/2௪-07ப/04/77, 

பெ.(.) மலைமா; ॥॥/ ஈ209௦. 

உலோலிதம் /5/௮, பெ.(1.) 1. அசைவு; 

5௮140. 2. நடுக்கம்; வாம்பா0. 

உலோலிதமுகம் //0/22-/7700௮/77, பெ.(ஈ.) 

ஆழ்ந்த கருத்தொன்றைத் தோள்மீது 
தலைசாய்த்து குறிப்பாய் விளக்கும் 

முகவெளிப்பாடு (முகவபிநயம்) (சது.); (11 214 ) 

௦06 ௦4 1௮014! 0650/0ப/௮0௦ ௦௦௪/5100 
1 

(0௨0௭50 11௦10 16 [220 1௦ 2 5106 0/8 

ட 5௦0/4, (௦ 11010௪16 1௮116 5 80501060 

1ஈ 0660 0௦0, ௦06 ௦7 14 ஈ7பஏ92-1- 

சம்ரர௮வா. 

[உலோஸித முகம். 

[5/4 /5/௪ - த. உலோஸிதம்// 

உலோலுபன் ப/0//9௪ற, பெ.(1.) சிற்றின்ப 

விருப்பமுள்ளவன்; 5 பப 
॥ஈ உயி 

ற!/€௮5பா85. 



உலோலை 554 உவாத்தியாயனி 

[5/4. /6//0௪2- த. உலோலுய 5 உலோஜுபன்.] | உவனாயம் ப௮7௮/௮/77, பெ.(॥.) துவைத்துக் 

ன் ஆ.பா..ஈறு. 

உலோலை ப/9 பெ.(.) நாக்கு; 16 1௦0006. 

உலேோவு-தல் ப/2/ப-, 5 செ.கு.வி.(ங.[.) 
உலோபி”-தல் பார்க்க; 8௪௨ ப/20/2-. 

'நீரென்னுபிர்குரு லோவிரோ' (க.ம்பரா. 

காரமாக. 45). 

[5/0. /00/௪ 2 த. உலோவு-தல்.] 

உவ்வாதம் ப122௦2/7, பெ.(1.) தவக் கோட்பாடு 

(நீலகேசி. அரும்.); 8ப512110ு. 

த.வ. துறவறம். 

உவகாலி பாகர் பெ.(ஈ.) கடுகு ரோகிணி; ௮ 

பா9ல/6 ப. 

உவகுருவாணன் புசசபாப2ா2ற, பெ.(ஈ.) 
இல்லறத்தையடையும் நிலையிலிருக்கும் 
மாணி (பிரமசாரி) (கூர்மபு. வருண. 37); 
மாவு வா௦ 15 ௨௦07 1௦ 06௦௦06 ௮ 
௦ ப56-0௦104. 

[5/4 ப௦27 (பாச? த. உவகுருவாணன்..] 

உவகுலம் ப240/௮17, பெ.(1.) 1. திப்பிலி (மலை: 
1௦9 960௭. 2. திரிபலை (மலை.); 116 (76௫ 
ஈம வவா6. 

[574 பறகம்பற்25 த. உவகுலம்] 

உவசமம் பாசக, பெ.(ஈ.) அமைதி 
(உபசாந்தம்); 0ப/16508100௦௨. 

ணுப்ப்பன வும் (நீலகேசி, 772), 

[உவ 4 சமம்] 

"உவசமத்தி 

[5/₹. ப௦௪2 த. உவ] 

உவணகேதனன் பு ௪ர2-6227௮, பெ.(ஈ.). 
திருமால் (சூடா.); 41500, ௦ 25 ௨ கர 
169060 (816 ௦ஈ 15 நாள. 

உவரம் பச௮, பெ.(ஈ.) கண்ட திப்பிலி; ௮ [80 
௦11௦00 ௦௨௭. 

உவரோதம் பாசமா பெ.(ஈ.) இடையூறு; 
௦௦811ப011௦ஈ, றா உ0்றாார், ௦0051௮0௦1௨ 
'ஊசையப ராதுமாய ரோதம் (தே: 272 5). 

[5/4 பச. ௬. உவரோதுு்.] 

கட்டும் மருந்து; பாப ௮00160 1௦ 3௮ யா 

௦5016. "உவனாயத்தால்......... காசோ 
பயொழித்தனளா் ” (உபழதேசகா. சிர். 746), 

[5/61. ப௦2-7௮0௪ 2 த. உவனாயம்.] 

உவனியம் புாச£ந்27, பெ.(॥.) உபநயனம்" 
பார்க்க; 586 ப5௮74:272777. 'ஐது உப்மா 
முப் பிறப்பும் “(திவ் பொியதி, 5, 5, 7) 

[5/0 ப௦2-௮/௮7௪ 2 இ. உவணியாம்.] 

உவாத்தி பசீர் பெ.(॥.) கற்பிப்போன், 
ஆசிரியன்; 16808. “அரண வவாத்தி 

ப/புந்சிகுசள் (மாணி. 72, 4). 

[5/0 பமச்ப்ர2 2 த. உவாத்தி] 

உவாத்திகன் பா2/9௪, பெ.(॥.) ஆசிரியன், 

கற்பிப்போன் (மணிமே. 13, 4, அரும்.); 152002. 

/5/ம. பறசிற்று 2 த. உவாத்திகள். ] 

உவாத்திச்சி (/1/2///20] பெ.(ஈ.) 
கற்றுத்தருபவள், ஆசிரியை; |அ௫ூ/ 1௪௮௦14, 

50௦௦ ஈ/கா௨ஐ55. 

[உத்தி - இச்சி] 

[5/4 பரச) 2: த. உவாத்தி] இச்சி" 
௦ பா..ஈறு., 

உவாத்திமை (/1/27717/77௮] பெ.(ஈ.) 
எழுத்தறிவிக்கும் தொழில்: ா௦1655101 ௦7 ௮ 
500௦௦) ௱8514, (6௨௦1410 றா௦1655108. 
'அவள் உபாத்திமைத் தொழில் செய்கிறான் 

உவாத்திமை./ மை' தொ:பெஈறு. 

உவாத்தியன் பாச்சா, பெ.(ஈ.) ஆசிரியன், 
கற்பிப்போன் (மணிமே. 13, 4, அரும்); (௮௦௪. 

[5/4 பச்ச 5 த. ௨ வாத்திய] 

உவாத்தியாயன் பர, பெ.(ஈ.) 
உபாத்தியாயன் பார்க்க: 566 பா. 

[5/4. பபச 5 ௧. உவாரத்தியாயன். எள்” 
ஆ.பா..ஈறபு 

உவாத்தியாயனி ௪/ஷ்ஆர! பெ. (ஈ.) 
ஆசிரியை; [8047 16201௪. 

[5/5 4021 ௮7/2 த. உ யாத்குபாயனி/ 



உவாத்தியாரம்மாள் த் 

உவாத்தியாரம்மாள் ப21/2:௮/177.4] 

பெ.(1.) ஆசிரியை: |௮ஸ்/ 128௦2. 

/உவாகுதிிபரர் 4 _தாம்மாரர்..] 

[5/1 பச்ச 2 க. உவாத்திபாய:] 

உவாத்தியான் ப2/:2, பெ.(.) ஆசிரியன் 

(ஆசாரக். 17); (68012. 

[5 ப207/2/௪ 2 த. உலவாத்தியான்.] ஸ் 

ஆ..பார..ஈறு. 

உவாத்தினி பா2/4/ பெ.(.) உபாத்தியாயனி 
பார்க்க; 596 (/5211/4/27/ 

[5/0 பச த. உவாத்தினி] 

உவாத்து பாச, பெ...) ஆசிரியர் 
(உபாத்தியாயன்); 199011, ௮/6 0 ர6வ6. 

“பொறைக்கு உவாத்தாவாறாம் (எடு. 9, 5, 5). 

[5/4 பழச்்றச 2 ௧. உலாத்துப 

உவாதி! பசீர் பெ.(.) எல்லை; |॥௱((51/0, 
௦0111௦, 85 ௦1 [உ 0 50806. 

'காலத்துஉதிதனை "(திருவாபம். நாற். 33). 

[5/ம் ப02௦1/2 த. உவாதி] 

உவாதி” பாசப் பெ.(.) கடுந்துன்பம்; 59816 

வா, 655. 

[5/0 ப02019/2 த. உவாதி] 

உவாந்தி படஅ£ர் பெ.(.) கக்கல்; ॥2ப508. 

வொர்பா. 

த.வ. வாயாலெடுக்கை. 

[5/4 மகார? த. வாந்தி 2 உலாந்தி]/ 

உவாந்திபிராந்தி பாகாம்றரசாள் பெ.(॥.) 

கக்கல் கழிச்சல் (வாந்தியும், மயக்குமுங் கூடிய 

வயிற்றுப் போக்கும்); 04௦௦9 ௮1௭060 ரிம் 

௦ ரிொ௱ லார். 

சீ 

உவாலம்பம் ப௩க்காச்சா,. பெ.(॥.) 

உபாலம்பனம் (வின்.) .பார்க்க; 588 

(/1/2/22/77.0.2/74177. 

[5/8 பறச-சாற௮1௪ 2 த. உவாலம்பம், 7] 

உவாலம்பனம் பாசிசாச்சா27, பெ.(॥.) 

உபாலம்பனம் பார்க்க; 566 /247-/2/779272/77. 

உற்கலம் 

'சந்திரோஉாலம்பணம் (வின்... 

[5/6 ப௦ச-ார0/௮72 2 த. உவாலம்பனம்,] 

உவையம் பா, பெ.(॥.) உபயம்' பார்க்க; 
566 பம214/77'. 'உணைவயம் முறுமுூலகின் 

(கம்பரா. நிகாம், 756). 

[5/0 பம்/92)/௮ 2 க. உையம்,] 

உற்கடம் ய422௪7, பெ.(1.) 1, நன்னாரி (வின்.); 

ரயில் 5885ம]லா!/8. 2. செருக்கு; ழார06. 

3. வெறி; 1ஈர்௦)40411௦1. 

உற்கடிதம் /42272277, பெ.(1.) (பஞ்ச) தாள 

மைந்தனுளொன்று (பரத. தாள. 15); (1/4ப5.) 

விஷ் ௦7 ாா௦”-ர௦285பா௪, ர60ா252ா1௦20 

1ப5, 222 ௦16 ௦07 ௦௪/2-/2/2777. 

உற்கம் ப/4௮/77, பெ.(.) 1. கடைக்கொள்ளி; 116- 

டா. 2. அனற்றிரள் (திவா.); 8 6௦ஞ் ௦711௦, 
1186. 3. விண்வீழ்கொள்ளி; ௱6816807, 

5110014410 5121. 'ஊ௱ன்பூதீத வற்கம் “(காசிக. 

கண பதிகா. 73). 

[5/0 பச2 த. ற்கும்] 

உற்கமபாத்திரம் பா(க77௪-2227௮77, பெ.([.) 
சுண்ட வைக்கும் ஏனம் (பாத்திரம்); 

6/8001811 10 0154 0 ௩65561. 

உற்கமம் பாசா, பெ.(॥.) ஆவியாகப் 
போக்கிச் சுண்ட வைத்தல்: 1176 ௦௦0௩85/0 ௦7 

9 1ப/0 ௦ 8 5010 1 ர்௦ ௩௮0௦ பா - ௦௨0019100௦. 

உற்கமமுறை 42772-/77ய7௮/ பெ.(1.) சுண்ட 
வைக்கும் முறை; 6 0௦0௨55 04 6/2001200. 

/உற்கம -- முறை] 

[5/4 பச 2: உற்கமம்/ 

உற்கமோபகரணம் /4௮77002-4272147 
பெ. (ஈ.) சுண்ட வைக்கப் பயன்படுத்தும் 

துணைக்கருவி; 8 8008௧1ப5 ப560 

/2001214௦. 

/உற்கமம் 4 உபகரணம். 

உற்கலம் 4௮௮7, பெ.(ஈ.) பண்டைய நிலப் 

பகுதி (பஞ்சகெளடத்தொன்று) (சது.); ர 

௦2ம் பரி பொ ௮ 18106 இவா 



உற்காசுதி 

௦558, 06 ௦4 02/2-(2 பு, 

[5/4 பரி 2 த. உற்கலம்] 

உற்காசுதி பாசப் பெ.(ஈ.) நீண்ட வெலும்பு; 
ரு உளி ௦7 ௨1௦0௦ ௦0௦6. 

உற்காதா பாஈ௪22, பெ.(॥.) வேள்வி (யாகம்) 
செய்யும் மத குருமாருளொருவர்; ௦16 ௦7 (6 
1௦பா ஜால! 16515 எர ௨ 5௨01௦௦, ஸ்௦ 
வார 116௨ ரடுறாா5 ௦04 116௨ 27௪ச1202. 
'ிரமனறுற்காதா (மச்ச, ௪ந்திரோ, 72), 

[5/6 ப2-ர2/22 த. உற்காகுர..] 

உற்காமுகம் ப[2-/7ப7௮77,  பெ.(ஈ.) 
கொள்ளிவாய்ப் பேய்; 8 ஐஈ௮ா10௱, பர '௦' (06 
க: ஈலா5ர-025. 

[உற்கா 4 முகம்] 

[5/4். ப/:22 த. உற்கா. த. முகம் 5 51 
/77ப/072.] 

உற்காரசூலை ப422-29// பெ. (1.) ஒருவகை 
குத்தல் நோய் (வின்.); 0௮1 1ஈ 1ஈ௨)16. ௮ 
உாணா!௦ 0166856. 

[உற்கார 4 சூலை,] 

[5/0். ப2-ர௮:22 க... உற்கார.] 

சுல் 5” சூலை - குத்தும் கூரிய படைக்கலம், சூல் 
்? சூலம் - முக்கவர்வேல், இடிதாங்கி. சூலுதல் - 

குத்துதல். சூல் 5 சூலை - குத்தல் குடைச்ச 
லெடுக்கும் அல்லது கைகாலை முடக்கும் நோய். 

உற்காரம்' பகஅ௱, பெ.(ஈ.) தூற்றுந்தவசம் 
(தானியம்) (வின்.); 9௮1 01160 பற ர்மா 
ம்்றாவரா0. 

[5/4 பட்டதாம் 2 ஐ. உற்காரபம்] 

உற்காரம்” (௫௮7, பெ.(ஈ.) வாயாலெடுக்கை 
(வாந்தி); சொ. "உதானன் காமற் 
தூரிகரரம் புறியம் (வேதா. சூ. 75), 

[$/ம். ப௦௪௮72 5: த, உற்காரம், ] 
உற்காரிகை பாஈசாரன பெ.(.) மாவுக்களி: ௮ 

5011 0௦005111௦7 ௦7 1௦6 நா ப்ற்லர் ௦ா 
59 ௦9 1௦ 6௦ 80601௦ 80065, 
2080658565 10. 

உற்காரிப்பு பார்தி பெ.(ஈ.) ஏப்பம்: 
ஏப௦11௦ ௦ ௮௦ ௦7 ஓஓ. 

556 

உற்கிரமச்சா 

உற்சங்கக்கை 

(///72/772-2-022) பெ.(.) 
ஒருவகைக் குறிப்பு மொழி (ஒரு பரிமாண 
சங்கேதம்) (வின்.); (1421/.) (௨௩560 ௨46. 

[5/6 பட்வாசர்ற22 த. உற்கிரம்ச்சா..] 

உற்கிருட்டம் பாப்ப, பெ.(ஈ.) 
மேன்மை(யானது); 1௮14 கர் 15 ஐம், 
5பறஊ10, ஊரார். 

[5/6 பட்டா 2 ௬. உற்கிர௫ட்டம்.] 

உற்கிருதி மார்ர்பர் பெ.(ஈ.) அடிதொறும் 
இருபத்தா றசைகளுடன் நான்கடியினதான 
வடமொழியிலுள்ளதொரு பாவகை (வடமொழி 
சத்தவகை) (யாப்.வி. 94, பக். 476); 3 5௮/1 
ஈ்6 0710 பா ॥ 025 ௦7 26 3௮4125 6௮௦. 

/5/ம பிர ௪. உற்கிருதி] 

உற்கீதை ப/9/04] பெ.(ஈ.) முளைமந்திரம், ஓம். 
(பிரணவம்); 1௨ ஷுரி௮ம16 6, 16 ர்ரிர்ர்காத! 
8௱6 0௦7 0௦0. 

[5/6 ப௦/4௪ 2 த. உற்கிதை./ 

உற்கீரணம் பபச, பெ.(ஈ.) 
வாயாலெடுத்தல் (வாந்தி செய்தல்); ௦௱/( 0. 

உற்குரோசம் பப/[2227,  பெ.(ஈ.) 
நீர்வாழ்பறவை (பிங்.); ௮ ௮46 10. 

உற்சங்கக்கை ப௦௪/7௮-/64-௮ பெ.(1.) இணை 
(அபிநய)க்கை வகை (பரத. பாவ. 53): (49௫/௨.) 
9851பா6 ஈர் ௦௦ காக 1 கர/௦் 8௨ 04௦ 
விற, 1ஈ 4/௪ 0056 ௮1௦ 01௮0௨0 
8051 ௨ ௦௦௦5, 85 71௦ வலா ௦41 65 
61760% ௦7 3 ௦௦10 6125. 

/உற்சங்காம்) 4 கை, / 

[5/4 பர்சர்ர௪ 2 த. ௨ ற்சுங்குமம்.] 



உற்சங்கம் 

உற்சங்கம் ப2௮/174/77, பெ.(.) இணைக்கை 

வகை (சிலப். 3, 18, உரை); (1120/2.) 025(பா6 

கா ப்ர ர்காகேொ௱ கர்ப் ௨ ஈவார் ௧ர7- 

24! 0056 லா0 16 ௦ ஈ ா3ெ 0056 

216 0ா௦ப0* 1௦0 (ற 5பள் ௮உ௱௱ொள 6௮ 

06 காரகர் ஈஸ் 0௦ 08/2 16௨ ௦1௪. 

ர். பட்௮ர்ர2 2 த. உற்சங்கம்] 

உற்சர்க்கம் பாம, பெ.(॥.) மலம்; 
01௨1௦௭. 

உற்சர்ப்பிணி 2௮0/0 பெ.(ஈ.) வளம் 

(போகம்) பெருகுங் காலம்; 04/6 0 றா௦50எ/நு 

1 உ௱கா'5 86: 21/௦0 ௦7 லள 16 ௯5 

௦000860 1௦ அவசர்ப்பிணி, ங/கார்ா0 (16. 

உற்சவபேரம் ப௦௪௦௪-௦௫௮7, பெ.(॥.) 

திருவிழா, மணவிழா மற்றும் இன்னபிற 

கொண்டாட்டத்தின்போது ஊர்வலமாக 

எடுத்துச் செல்லும் தெய்வத் திருமேனி 

(உற்சவ விக்கிரம்); 1001 (8168 ௦பர் ॥ஈ 

0௦௦௨551015. 

[5/4 பர்5ச27ம/௪ 2 த. உற்சவபேரம்] 

உற்சவம் பரம20௮7), பெ.(7.) 1. திருவிழா; 12016 

129110/௮1. 'அிவள்றனறுர் சலத்தினறும் "(௪௪ யச. 

பொது, 349, 2. கொண்டாட்டம்; ஐப!16௦ 

12511௫. 3. திருமணம் (விவாகம்) (வின்.); 

பப-16[4]1 028 

த.வ. விழா. 

[5/4 பா-5௮02 2 த. உற்சலாம்] 

ப*-59/௮ என்னும் வடசொல் மேலே செல்லக் 

காரணியமாக இருத்தல் என்னும் பொருள்படும் 

ப1-50 என்னும் அடியிலிருந்து பிறந்தது. இச்சொற்கு 

முயற்சி, தொடக்கம், விழா, கொண்டாட்டம், களிப்பு, 

மகிழ்ச்சி, மகிழாரவாரம் போன்ற பொருள்கள் 

உள்ளன (மா.வி.). இவற்றுள் விழா, கொண்டாட்டம் 

என்னும் பொருள்களுடன் தமிழில் உற்சாகம் 

வழக்கெய்தி உள்ளது. 

உற்சவமூர்த்தி பரமசாமி பெ.(॥.) 

உற்சவர் பார்க்க; 566 220௮7: 

[94ம் பர்கா த. உற்ச௨முரத்தி] 
சஷ்டி 

உற்சாகம் 

உற்சவா ப௦20௮7 பெ.(1.) திருவிழாவின் போது 
நாட்டுமக்கள் காண்குறவும் வழிபடவும், 

ஊர்வலத்தில் கொண்டு வரப்படும் திருமேனி 

(உற்சவத்தி லெழுந்தருளும் விக்கிரகம்); 10௦0 

13168 ௦0ம் ர நறா௦06551005. 

[5/0 பட்ச? த. உற்சவர்] 

உற்சவவிக்கிரகம் பரம202-0197/292/77, 

பெ.(ஈ.) உற்சவர் பார்க்க; 866 ப/2212 

81. பர்தா 2 த. உற்சவ 

சரிக்கிரகம்.] 

உற்சாகஞ்செய்-தல் பாசசரகர-0--, 1 
செ.கு.வி.(%:1.) பெருமுயற்சி செய்தல் (வின்.); 

1௦ ரா2/6 00621 ௪11016. 

[உற்சாகம் 4 செய்ப] 

[5/4 பட்52௮ 2 த. உற்சாகம்] 

உற்சாகப்பிழை பாடீக7௪-0-றர௮ பெ.(॥.) 
ஊக்கமின்மை (வின்.); 84/27810, 

பாமரிர்ரொஷ5, 08000௮440658. 

[உற்சாகம் 4 பிறை] 

[6/ம் பா5௮02 5 த. உற்சாகம்] 

உற்சாகபங்கம் பாமக7௪-2௮/1௮7, பெ.(॥.) 

ஊக்கக்கேடு; 085 ௦7 263/, 06/60௦ஈ ௦7 

5றரர(5. உற்சாக பங்க முற்றேய/றைகின் 
ரான் (சிவர௯. நழ்திகங்கள்். 37 

[5/7 பட்ச2ர2-ம/7௮70.22 த. உற்சாகபங்கும்] 

உற்சாகம் பாம27௮/7, பெ.(1.) 1. ஊக்கம் (பிங்.); 

2691, றா௦ுறர!ரப06, 8ற0ஈரவான்ரு, ௮0, 

2. முயற்சி (பிங்.); 677௦ம், 01/௦. 

3. மகிழ்ச்சி; /0ூ, 200/255. "உற்சாகக் 

கொண்டு மசசைத் தாவுகிறாள் (பின். 

[$/ம் ப்520௪ 2 த. உற்சாகம்] 

வடமொழியில் ப(53[1௮ என்னும் சொல்லுக்கு 

ஆற்றல், வலிமை, விருப்ப ஆற்றல், உறுதிப்பாடு, 

முயற்சி, விடாமுயற்சி, தொடர் முயற்சி, களக்கம், 

களிப்பு, மகிழ்ச்சி போன்ற பொருள்கள் உள்ளன 

(மா.வி.). இவற்றுள் ஊக்கம், முயற்சி, மகிழ்ச்சி ஆகிய 

பொருள்களுடன் இச்சொல் தமிழில் பெருவழக்கு 

எய்தியுள்ள து. 



உற்சாகமருந்து 558 

உற்சாகமருந்து பரம272-/77௮71ய/ப, பெ. (॥.) 
மகிழ்வூட்டும் மருந்து, சுறுசுறுப்பை 

உண்டாக்கும் மருந்து; 20 உபகார. 

[உற்சாகம் 4 மருந்து] 

[51. ப5௮/2 2 த. உற்சாக..] 

முள் 2 முரு 2 முருகு - முரு 2 மரு - மணம். 

மருவுதல் - கலத்தல். மரு - மருந்து - நோய் தீர்க்கும் 

மருந்துத்தழை, நோய் தீர்க்கும் பொருள். 

உற்சேதம் பா22227, பெ.(ஈ.) 1. உடல்; 0௦0. 

2. புண் (காயம்) பட்டவுடம்பு; 8 ௩௦யா060 0 வா 

பாம் ௦௦0. 

உற்பட்சமன் ப/0௮/2௮/772/, பெ.(॥.) கண் இமை 

(ரப்பை)யில் மேல் நோக்கிய மயிர்; பழ*்பராா௨0 

சூ௨-1851165. 

உற்படம் பா௦௮7௮/77, பெ.(.) மரப் பொந்தினின் று 

ஒழுகும் பால்; 16 58 185பர9 1௦ 16 1 

01௨1௨6. 

உற்பத்தி பற] பெ.(ஈ.) தோற்றம்; ௦5, ௦0, 
36/்ா. 'உற்பத்தியுநாசமும்'' (திருநாரற். 
79. 2. கருத்தோற்றம்; 6௦106041௦0. 

[5/1 பட்2௪1/2 த. உற்பத்தி] 

வடமொழியில் ப1-091 என்னும் சொல்லிற்குப் 
பறத்தல் அல்லது மேலே குதித்தல், மேனோக்கிப் 
பறத்தல், உயர்ந்து செல்லுதல், எழுதல், 
பள்ளியெழுதல், மேலே எறிதல், தொடங்குதல், 

விட்டோடுதல், உருவாக்குதல், தோன்றுதல் போன்ற 

பொருள்கள் உள்ளன (மா.வி.). இவற்றுள் தமிழில் 
உருவாக்குதல், தோன்றுதல் 

பொருள்களே வழக்கூன்றியுள்ளன. 

உற்பத்திக்காலம் பாறசர்ட்6/௪௭, பெ.(ஈ.) 
தோன்றுங் காலம்; 46 ௦4 0170 ௦ ௦19/௩. 

[உற்பத்தி - காலம்.] 

போன்ற சில 

[5/6 பழ௪///2 த. உற்பத்தி, கால் 5 காலம், 7, 
உற்பத்திக்கிரமம் ப0௪///-/ானா, பெ.(ஈ.) 

தோன்றுமுறை; 17௨ 5000655146 519065 ௦7 
068110 86 065010௨0 06108. 

பெரும (பிரமம்)த்திலிருந்து வான் வெளியும் 
(ஆகாசமும்), வான் வெளியிலிருந்து வளியும் 
(வாயுவும்), வளியி (வாயுவினின்று நீரும், நீரி னின் று 

உற்பலசட்கம் 

மண்ணும் மண்ளரினின்று புற்பூண்டு முதலிய நிலைத் 

திணையும், நிலைத் திணையி னின்று உணவும், 

உணவினின்று விதை அதாவது விந்து (சுக்கிலம்)வும், 

விதையினின்று மனிதரும் தோன்றுவதாக வரிசை 

யொழுங்குபடக் கூறுவர் (மா.வி.). 

உற்பத்திகாலீனம் ப௦௪1-2//௮7, பெ.(.) 
பிறக்கும் பொழுதே உண்டான குறைபாடு; 
0676015 60500 24௦ ௫௨ ௦௨06 மாம்- 

௦௦008/(வ! 0672௦15. 

உற்பத்திகாலீனல் ப௪///62/1௮! பெ.(ஈ.) 
பிறக்கும் பொழுது நேர்வது; 121/0 01806 974 

உரி ௦ ர். 

உற்பத்திசமவாதம் ௦௮/142/772-1:20277, 
பெ.(ஈ.) சிவனிய (சைவ) சமயத்தின் அகச் 

சமயமாறனுளொன்று (மாவிரதம்); 3 86011௦ 

௦7 88/வா. 

[உற்பத்தி - ௪ம 4 வரதம்] 

[5/6 பட்ச 2 ௧. உற்பத்தியாதம்.] 

உற்பத்திப்பிரயோகம் ப.௦௫/4-௦-௦௮0௦92/77, 
பெ.(॥.) காரண காரிய வகைகளால் 
தோற்றுகை; ா௦0ப௦11௦ஈ நு 11௨ ௦ 
௦08௭4௦ ௦7176 08ப86 ௮0 ௮ ஊ76௦. 

உற்பதனம் ப௦௪௪௪7௮-௱7, பெ.(ஈ.) 1. உயரப் 
பறத்தல்; 1419 பறயகா06. 2. பறப்பதற்குப் 
பலுக்கும் (உச்சரிக்கும்) மந்திரம்; ௨ வ]! 
5 ௦4 வரர் 006 15 ஸ்16ீ 10 ரந பழங் 
றா 1௦ 7156 பற ர௦௱ற 11௨ லார. 
3. பிறப்பு; மார். 

உற்பலகண்டிகம் ப/௦0௮2-/29௮, பெ.(ஈ.) 
மஞ்சட் சந்தனம், அரிச்சந்தனம்: ௮ 506015 ௦7 
58௭104] 09516 ௦7 0955 07 461௦8 6௦1௦ பா ௮0 
ஒரு ர௮0௮ார். 

உற்பலகேோபம் பூற௮2-ம0௮௱, பெ.(ஈ.) 
ஊதற்கொடி; 8 0௮% 01ப6ீ 0௨60௪. 

த.வ. சமதேவிப் பூடு. மலையாளத்தில் 
இதனைப் பால்வள்ளி எனக் குறிப்பர், 

உற்பலசட்கம் (//9௮25(௪௮7, பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகை மருந்து; 16 ஈவா€ ௦7 உ௱உர் ளார். 



உற்பலசட்சு 

உற்பலசட்சு பா0௮9-2௪120, பெ.(ஈ.) 1. முளரி 

(தாமரை)க் கண்: 101ப5 6. 2. நேர்த்தியான 
கண்; 1॥02 ரூ.6. 

உறபலசாகிதம் பா௦௮௪-222/2௪, பெ. (ஈ.) 
கருவாகை; 61௮0% 0 1807௮11 5155௨. 

உற்பலசாரிவம் ப௦௮௪-2அந்௮7, பெ. (ஈ.) 
உற்பலகோபம் பார்க்க; 566 0௮5௪-20௮7. 

உற்பலசாசனன் /௦௮௪-22527௪, பெ. (॥.) 
பெருங்காயம் (மூ.அ.); ௮5௪700. 

[5/7 பச த. உற்பலசாசனன்.] 

உற்பலசானன் ப0௮௪-52ர௪, பெ.(.) 
உற்பலசாசனன் (வின்.) பார்க்க; 566 /4/,0௮9- 

5.754212/7. 

[$/. ப௮252௮0௪ 2 த. உற்பலசானன்,] 

உற்பலபத்திரகம் //02-0௪//2094/77, பெ. (1.) 
பட்டைக்கத்தி; ௮ ௦௦௨0 0/௪06௨0 117௨ ௦ 

1௮1101 ப560 01 5பாட6௦15. 

அ வு 

ணை பை... 

உற்பலபத்திரம் பா0௮2-2௪/0//௭7, பெ.(ா.) 

1. நெய்தல் இலை; 1/6 16௮7 ௦7 ௨ 8918 [டு. 

2. உகிர் (நக)க் குறி; (1 67014௦ 806006), 6 

1211! ஈவா ர ரர மாகக51 80 01727 

டா2$(060் 00 ர600001560 றல ௦4 8 

வகா, ௦30560 நோ ஈன (056. 

உற்பலபேதியகம் பரற௮20 20௮9௮7, பெ.(1.) 

ஒரு வகைக் கட்டு; 8 0 ௦41 ௦6வக06. 

உற்பலம்' 72௮௭7, பெ.(ஈ.) 1. கருநெய்தல் 

(சூடா.); 0/பஉ ॥ாவ்கா மகக 113. 

2. செங்குவளை (திவா.); (6௦ நர் 

உற்பவமா-தல் 

3. செங்கழு நீர்; றபாறி6ீ |ஈங்லா பு்கா-ட்டு, 

4. கோட்டம் (மலை,.); [௨0௦18 0051ப௱. 

5. குவளை; அரா || | 0௨ாமாவ, 

6. நீராலம்பலுக்குள்ள பொதுப்பெயர்; 9 
0௭ ஈட ௦7 16 0117ம் 8060165 ௦1 

6 ரூறறா௨௦௨ வாம் 6 ற௦ார்0ொ1௭. 

[54ம் பட்02ை 2 க. உற்பவம்] 

உற்பலம்” பூறகசா, பெ.(.) 1. ஒரு வகைச் 
சிற்றுண்டி (பலகாரம்); 8 (ஈர் 07 0816. 

2. மெலிந்தது; 11721 கர॥/௦4 (5 ஊா௮௦/௮1௨0. 

உற்பலவரை பற் பெ.(ஈ.) 

திருத்தணிகைமலை; 81௦106: ஈ8ா6 10 

பர்்வொமி, ர ரர்பஙலிபா பெொ்ர்ம் வ்னா௦ 

[186 15 8 18% ஷஹ்பொரொடு ॥ வம்சா 11165. 

"உற்பலவறையின் வாழ்வோர்” (கத்து. 
26/27], 224). 

/உற்பல * வரை, 

[5/6 பட்ச 5 த. உற்பல..] 

உற்பலவனதை ப/0௮2-௮020௮] பெ.(॥.) 

சிவதை; 110/௮ 8/2. 

உற்பலாதி பற் பெ.(॥.) குளிர்ச்சியைக் 

கொடுக்கும் மருந்துச் சரக்கு; 0ப95 ௦7 ௦010 
றா௦பெளொட இவா ௦௦௦140 095. 

உற்பவநாடி சச் பெ.(॥.) 

குழந்தைகளுக்கேற்படும் நாடி நடை; றப521௦ 

ற உ௱௮-௰௦௱ 0. 

/உற்பவ 4 நாடி... 

[55 பள்ம்ச/௪ 2 த. உற்பவம்:] 

நாளி 2 நாழி - நாடி - அரத்த அல்லது 
மூச்சுக்குழாய், ஊதை (வாத) பித்துக் கோழை நாடி, 

நாடித்துடிப்பு (வ.வ.1,19). 

உற்பவம் பாழக௪/7), பெ.(ஈ.) 1. தோற்றம், 

உருவாக்கம் (உற்பத்தி); ௦11910, மரா. . 

ராணு வுற்பவார் பெற்று உ௱முத லரிது (பாரத. 

சஞ்சு: 77 2. கருக்கொள்ளுகை; ௦௦0610. 

[5/ம பம்ம்௪ப௪2 த. உற்பவம்] 

உற்பவமா-தல் ப[2௪௦2-772-, 6 செ.கு.வி. (81. 

1. பிறத்தல்; 1௦ 6 5௦1. 2. கருக் கொள்ளுதல்; 

(௦ 0010௪16. 



உற்பவமாலை 560 

[உற்பவம் - ஆ] 

[5ம் பப்ம்/202 த. உற்பவம்] 

உற்பவமாலை பூமச2-177அ௮ பெ.(॥.) 

திருமாலின் பதின் தோற்றரவுக் கதைகளையும் 

ஆசிரிய மண்டில (விருத்த)த்தாற் கூறும் 
தெய்வப் பனுவல் (பிரபந்தம்) (தொன். 283, 
உரை); 008 வர் 06801065 116 18 

வோல் ௦04 7 5றப. 

[உற்பவம் - மாரலை,] 

[5/4 02/௪௪ த. உற்பவம், மால்:மாலை,] 

உற்பவி'-த்தல் பாற௪ட், 11 செ.கு.வி.(ு.|.) 
தோன்றுதல்; 1௦ 66 ௦0௦0௦61460, 66 6௦: 1௦ 
ால்6, ௦0௦௨6 14௦ ஒ0518006, 1௦ (166, 86 
6 5பா. .'உற்ரபோணி கடம்சிலுற்பவியாமல் '” 
(பாரத. சு்ச.ய. 77 
2. ௧௬ உண்டாதல்; 1௦ 06 ௦010€1/60. 

/[5/0. ப2ம்//௪/௪5 த. உற்பவி-த்தல்.] 

உற்பவி”-த்தல் பஐ௪௦, 11 செ.குன்றாவி. (4:(.) 
தோற்றுவித்தல்; 1௦ ர 1ஈர௦ லர்51வா௦௪. 
௦6916. 'நாவல  ஜனோமத்திபி 
ஊ.ம்மையுற்பனித்து விட்டான் (பாரத. நச்சு. 471] 

[541. ப௦-9/௮/22 த. உற்பவிட] 

உற்பவிப்பு பர௦௪4௦௦ப. பெ.(ஈ.) கருவுறுகை: 
1௦8௦ ௩ உ பம். ௦௦6011௦0, 
1ரய01/110211௦1. 

/உற்பவி 5 உற்பனிப்பு, 1 தொ. பெ.ஈறுப] 
உற்பன்னம் ௦22, பெ.(ஈ.) 1. உற்பனம்' 

பார்க்க; 566 பரச. 2. விடத்தேர்; ஈரா. 
3. தோற்றம்; 41501௨ ஈ௮ா7551௮(4௦1 பப6 (6 (6 
ஒள ௦7 11௦வார214௦1. 

[5/2 மு/பட்டஷாச5 ௧. உற்பண்ணம்] 
உறபன்னமருந்து (40210-77/ப721/ 

பெ.(॥.) நற்கலை கூட்டு மருந்து; 9 ௪௦/6 
௦4 ஒர்க௦ாபகரு எர்ர்பல. 

[உற்பன்ன 4 மருத்து: ] 

[5/4 பூறகாா2 5 க. உற்பன்ன. 
மரம்2மரு 2 மருந்துப் 

உற்பாடனம் 

உற்பனம்' பாறக௮/, பெ.(ஈ.) 1. வல்விரைந் 
தறிகை; 0ப/௦14 80018௨1510. 
'உற்பனமாகக் கிரகிக்கிறது. 2. ஏற்பு, நன்று 
(உத்தமம்); 6%06116106, 6000 ப/(5118176855. 
அவனிடத்தில் உற்பணமான செயல் 
(காரிய ங]களுண்டு 2 

[5/0 பட்௦ன72 2 த. உற்பனம்] 

உற்பனம்” ௦7௮/7, பெ.(ஈ.) 1. தோன்றியது; 
௮ம் வரர் 15 0௦, றா௦0ப௦60. உற்பன 
வேதத் திருப்போருறசா” (இரகு. அரசி. 47), 
2. புள்குறி (நிமித்தம்); ௦௱ஊா. "இவ்வகை 
புற்பறங் காட்ட "(விநாயக.பு 775) 725) 

[5/1 பு0272 2 ஐ. உற்பணம்] 

உற்பாகநிபாக பரச. ம்.ச௫, பெ.(ா.) 
சரியாகச் சமைத்தல்; ௦௦௦10 [1௦1௦ படு 

20 8/1, ௦௦௦4௩9 ா௦ நு 

உற்பாசிதம் ௦௪3௮77, பெ.(ஈ.) சரியாகக் 
கொதிக்க வைத்தல்; 162110 ௦ 6௦1170 
௦0௦01 ௦ ௦௦௨௦01. 

உற்பாடகம் பா௦ச௪௪7௮-, பெ.(ஈ.) 1. உற்பாடம் 
பார்க்க; 566௨ புூறகிரவ. 2. மரத்தின் 
வெளிப்பக்கத் பூப் பட்டை; 1௨ ஞர் 6௮1 
01 ௮1766. 3. சரபப் பறவை (பட்சி): 21௮0 ப1௦ப5 
௨1941 (60060 6160 5பழட௦560 (௦ (1௮0: வலு 
(16 107. 

உற்பாடசயனம் (//,0272-222174/77, பெ.(ஈ.) 1. 
நின்றபடித் தூக்கம், கோழித் தூக்கம்; 
56609 ண்ரி6ீ உர்காளொடு ௦ஈ 19௮ ௨05 85 
10415 0௦. 2. ஒரு வகைக் கோழி; 8 8060/65 
ரவர். 3. குறைந்த தூக்கம்; 5194% 81௦௦2. 

உற்பாடம் பச, பெ.(॥.) 1. வேரொடு 
பிடுங்கல்; ஐய) பற நூ 10௨ ₹௦00. 
2. அழித்தல்; 065400. 3. காதின் 
வெளிப்புறம் ஏற்படும் நோய்; ௮ 0196956௦1௨ : 
௦௦6! ௨௮. 

உற்பாடனம் (/02027277, ' பெ.(ஈ.) 
1. வேரொடு பிடுங்கல்; இயரிரஈச பற ௫16 00௦. 
2. கிழித்தல்; [8210 ௦பர். 



உற்பாதகம் உற்பீசம் 

உற்பாதகம் பதன, பெ.) எண்காற்பூச்சி; உற்பாதி-த்தல் பற, 11 செ.குன்றாவி. (11.) 
81 [050 காம் வராம் 1605, 8 80104. 

உற்பாதபிண்டம்' 2222-0/72977, பெ.(1.) 
... தகவு, மேதாவி;.ர0௨ா/ப5, ௦010. 

[உற்பாத -- பண்டம்] 

[5/1 பம் 5 த. உற்பாதம் பிள் ௮ பண்டி. 

பிண்டிதீதல் - தொகுத்தல், திரட்டுதல். பிண்டி - 
கூட்டம் ஊழவாம். பிம் 2 பிண்டி ௮ பிண்டம்]. 

உற்பாதபிண்டம்” பற222-௦/7௮7, பெ.(ஈ.) 
தீயநிமித்தமாகக் கொடூரமான உருவத்துடன் 

பிறந்த பிண்டம்; 3 1௦61ப5 ௦4 பரால்பா௮ி1௦ாா ௦ 

௦0291 5126 0௦௦ ஒர் நு நாவ! 

$1ப௦1பாட பா ராவார் - றாக. 

[உற்பாதம் - பிண்டம்] 

[5/1 பச 2 த. உற்பாதம். பண் ௮ பிண்டி 

௮ பிண்டம்] 

உற்பாதம் 022௮77, பெ.(1.) 1. தீய(துர்க்)குறி; 
டவர், ஊஊ! ௦, மாகாபா), 

ட்ஈ்வா௦ளவா 0௦010 ௦வ/8௱மு.. 
'உற்பாதமாக.ம் படி.யிடை யற்று ழழ்ந்த........ 
பதாகை ” (கம்பரா.தா.... 774). 2. கடுந்துன்பம்; 

6)006255 0 110ப01௦6, 01221 5பர்£ஊரா0 ௦ இவ. 

[540 பச த. உற்பாதம்ர/ 

உற்பாதயோகம் ப/2222-)27௮/72, பெ.(.) ஒரு 
நன்றல்லா (தீய) வேளை (அசுபயோகம்); (45001. ) 

௮ ॥ர௮ப50/6௦ப5 ௦/பா௦௦ ௦7 ௮ /21-0லு 

கரன் எ/பானா 861675, 06 04 5104294777. 

[5/7 பட்ட] த. உற்பாதயோகம்] 

உண்டாக்குதல்; 1௦ 08056 1௦ 06௨. “வல்லே 
புறிபாதிக்கும் வனி (ஞானா. 75) 75), 

[5/5 ப,௦-0, 5 த. உற்பாதிட] 

உற்பாலனம் 22/2௮, பெ.(ஈ.) 

நோயணுகாதபடித் தடுத்துக் கொள்ளல்; 
மா ஊவா 1௦௱ வா 811௮0160 கா1ர 

01569565 09 1011௦௨7479 ரூ௦/ன/6 நரரார்ெ125. 

உற்பாலனி ௭௦௧௪௭; பெ.(ஈ.) நோய்த்தடுப்பு; 
நாவா ௨. 

உற்பிச்சம் /0/222/77, பெ.(.) உயிர்த் தோற்றம் 
நான்கனுள் வித்து, வேர் முதலிய வற்றினின்று 

தோன்றுவன; |195 (421 50௦ப( ௦ ஊராக 

11௦௫ 56605, 10015 1வ105 எ1௦., 081 (76, ௦ 
௦11௦பா ரச-7572/77. 

[6/7 பட்டர் 2 ஐ. உற்பிச்சும்] 

உற்பிசம் ப/2/227, பெ.(॥.) நிலத்திணை 
(தாவரம்); 421 ர் 15 றா௦0ப௦௦0 11௦0 17௦ 

ஓலம், ௫60 12016 (ரரா00௦௱. 

உற்பிட்டம் ப/,0///2/77, பெ.(ஈ.) 
1. நொறுங்கினது; 0ப5௨0 ௦ மாப/560. 
2. முறிவு அல்லது சுளுக்கு; (1 8பாட ரூ) 240 

௦1 11201பா2 ௦ 01510081௦1. 

உற்பிண்டிதம் பாறர்7ளி24/77, பெ.(.) வீக்கம்; 
ஒஙவரா0. 

உற்பித ப௦/2௪, பெ.(1.) உப்பு (இலவணம்); 
52116. 

உற்பிதம் ப/0/22/77, பெ.([.) கறியுப்பு; ௦௱௱௦ 
0 ௦ப!ர2ரு 821. 

உற்பிரேட்சை பம்க்ம் பெ...) 
தற்குறிப்பேற்றம் (அணியி. 12); (௩/॥.) 
0௦/04! ரா, 8 19பா6 ௦4 506௦௦ ண்ட் 

௦௦051515 ॥ஈ 12 0௦ பாபா ரா 81/௦7 

[௮ வர்ல [6 5655 1௦ 10 ௦1/5 

௮0 0 பா௦5 ரா ரப! ்ரரா௦5 ௮10 ௦0௦௦15. 

[5/1 பட்டமாக த. உற்மிரரேட்சை.] 

உற்பீசம் ப/;0/2௮/77, பெ.(॥.) உற்பிச்சம் பார்க்க; 
566௨ ப/0/204177. அண்டம் சுவேதசங்க 
ரூஹ் சகு் சராய/சத்தோடு (4.1.2 49). 

[584 பட்ம்ற்ர்ப/௪ 2 த. உற்பீசும்] 



உற்பீடம் 562 உன்மத்தவாதம் 

உற்பீடம் போ, பெ.(ஈ.) 
50ப6௦210, பரு. 

நசுக்கல; 

உற்புடகம் பபச, பெ.(॥.) காதின் 

வெளிப்பக்கத்து நோய்; 8 01596886 ௦14 1௨ 

லர் வ! 8. 

உற்பேதம் ப௦50௨, பெ.(॥.) முளைத்தல்; 

சொ௱ாஊ்௦ா. 

உறுமால் பாபா! பெ.(.) உருமால் பார்க்க; 

566 ப/ப//774/ 

[0. ப4774/2 த. உறுமாஸ்../ 

உன்மச்சனம் ப7/772002/7௮/77, பெ.(ஈ.) 

காய்ச்சல் உண்டாக்குமோர் பெண் பேய்; 9 

*5௱வி/6 ௦ 08பவ3 1௮௭. 

உன்மத்தகம் பாச்சா, பெ...) 
1. ஊமத்தை; 1௦1 80016. 'உன்மத்தக மலா் 
சூடி (தேவா. 7200, 6). 2. கோட்டி (பைத்தியம்); 
ா5வடடி. 

[5/4 பா7௪112422 த. உள்மத்தகம்] 

உன்மத்தகி பறா௮/1௪9/ பெ.(ஈ.) 1. குறிஞ்சா 
(மலை.); ௦௦ 0410/ர் ௦74 16 ௦௦0. 
2. சிறுகுறிஞ்சா (மூ.அ.); 3 ஈா60/0௮] பொட்ள. 

உன்மத்தகோரம் பாா?202-(22௮, பெ.(ஈ.) 
கல் வாழை; 81006 ௮4ல். 

உன்மத்ததொந்தம் ப/77112-1017022/77, 
பெ.(॥.) கல் வாழை; 5106 றர. . 

உன்மத்தநாகலை புறாசர்2-729௮௮ பெ.(ஈ.) 
தலைக்கு (பிரம்மரந்திரத்திற்கு) மேல் படர்ந் 
(வியாபித்) திருக்கும் ஒருவகைக் கலை; ௮ 

ஒப ஊர் ௦74 1941௦ பார் லர்சாரோட 

௦ங 16 10ார்்வாவ!6 ௦ 112 00 ௦7 16 

1280, 8பா௮. 

உன்மத்தபிரலாபிதம் ப//9772/12-2//22/02/77, 
பெ.(1.) கோட்டியின் பிதற்றல்; 117 0௮11 ௦7 
௨௱௦ றா. 

உன்மத்தம் பர-7௪1/4777, பெ.(1.) 1. வெறி; 

30௦55, ஈரீ௮்பலி௦ா, ராது. உள் மத்த 
போற் கொணன் டுழிதருமோ” (திருவாச௪. 5) 7. 
2. மயக்கம் (பிங்.); 51பழ௦, 110ப060 ட ர ப05 

௦ா ௱லார்ாக5. 3. காமன்கணைகளுள் 
உன்மத்த முண்டாக்குவது (ஆ.நி.); (6 வா 

௦4 கோள் ௦8௨ 0௮7 ரால(65 ாஉ௱்உ)ு்்௦௱ 

2000பார் ௦17 10/6. 4. காமனைங் 
கணைகளிலொன்றன் செயல் (பிங்.); ௨04௦ ௦7 
6 01 1௪ 14/௦௨ 8௦5 ௦71 [கர௨. 

5. ஊமத்தை (திவா.); 021பா௨ 0 ௦ ௨006. 

[5/5 பாடகர் த. உள்மத்தம்.] 

உன்மத்தரோகநாசினி பறாச(/2-22- 
725/0 பெ.(॥.) மனக்கோளாற்றினையும், 

மனக்குழப்பத்தினையும் நீக்கும் தன்மை 

பொருந்திய நறுந்தக்காளி; 8 பாரா 
௮1 நா௦௦க0நு ௦74 1௨ ஐர்/5௮1/5 0ப5 

09016 ௦07 போரு ராளார்க! 0154பாட்கா௦65 

௮0 0150008156. 

உன்மத்தரோகம் பஜாச//2-127௮77, பெ.(.) 
வளி முதலா யெண்ணிய மூன்றும் (வாத பித்த 
சிலேட்டுமம்) தத்தம் வழியின்று தப்பி நடக்கும் 
போது உடலுக்குச் செல்லும் நரம்புகள் 
தாக்கப்பட்டு, மன வேறுபாட்டை (விசற்பத்தை) 
யுண்டு பண்ணுமோர் வகை மனநலக் கோளாறு 
(சித்தப் பிரமை); 8 0159956 1ஈ ர்ர்௦ர் 1௦ 
௮௮060 0௦0 ஈப௱ா௦பாக 11 வள0 116 
பற் 81 ௦7 6 0௦0, 8776௦1 1௨ ப 
0௦ப78] 0 ஈ6 ௩/5 80 றா௦பே௦€ (மளஷ்டுூ ௮ 
0151780160 519146 ௦7 17௨ ஈரா, 15௮௫. 

உனமத்தவாதம் ப/0/77112-0202/77, பெ.(ஈ.) 
ஊதை (வாத)ச் சூலை அல்லது ஊதை (வாதப் 
பிடிப்பினால் ஏற்படும் கோட்டி (பைத்தியம்); 



உன்மத்தன் 

5௨௮ 6 10 00ப1ழ ௦ ற்ப, 

யாப் ராககாந். 

உன்மத்தன் ப-/772//217, பெ.([.) 1. வெறியன், 
பித்தன்; 80 றக, ॥ார்கர்பசர்60 0650. 

ரண வாசகங்கடந்தா கொ மத் தோன்மத்த 

ஊக்கி” (திருவாச. 34, 37. 

2. வெறியன்; 11721ப2160 ௦ 1[(0)/02160 

0௦5௦. 

[6/0 பாசம் 2 த. உள்மத்தள்.] 

உன்மத்தி பார பெ.([1.) குறிஞ்சா; 8060188 

௦ர 50ோ௱௱௦ரு 8௮/01 ர். 

உன்மத்து /9772/70, பெ.(.) ஊமத்தை; 01பா௮. 

[9/0 பாடச் 5 த. உள்மத்து; 

உன்மத்துவம் பறாச்பன77,  பெ.(॥.) 
1. மனநலக்கோளாறு (பைத்தியம்); 58. 2. 

குடி மயக்கம் (போதை); 1॥௦)00௪1௦. 

உன்மத்தை பரச பெ.(॥.) ஊமத்தை 

(மலை.); 041பா௮. 

உன்மதகம் பாசப24/77, பெ.(॥.) 

1. உன்மத்தம் பார்க்க; 586 (077௪112777. 

2. செவிப் புறத்தில் வரும் நோய்; 8 0156856 ௦1 

1116 ௦ப16£ ௨௮. 

உன்மதம் பர-77௪௦2/77, பெ.(ஈ.) 1. கழிகாமம்; 

[ார்வா56 பதர், (85௦4௦05௨55. 'முன்னமுள் 

மதத்தான்” (பாரத. குரு. 5953. 
2. அறிவு (புத்தி) மயக்கம்; 51பழ௦ா 110060 ட்ரூ 

பொப05 |॥46 லார்கர். 3. கோட்டி (பைத்தியம்); 

|பாகஷு. 4. மயக்கம்; 9100/255. 5. வெறி; 

1ர்௦0௦௭1/௦. 

உன்மதனம் பர77222/1௮/77, பெ.(.) காமவெறி 

கொள்ளல்: ௦வா0 1 ஈரிகா&0 ஈரி 1006. 

உன்மதீதம் பாசி, பெ.(॥.) வெறி 

(ஆவேசங்) கொள்ளல்; 6110 ஓ(160, ௦னா0 

ா௦படுர் பழ 1ஈ௦ வா ௨௦51511௦ 51816. 

உன்மந்தம் ப(377௮725/77, பெ.(ஈ.) 

செவ்விண்டுக் கொடி; 8 60 கா ௦1 

௦6 ௦7 (௨ 5060185 ௦74 ௦5௮. 

உன்மாதரோகம் 

உன்மனி ப772/ பெ.(॥.) ஒகிகளுக்கு மட்டும் 

புலப்படும் உடம்பிலுள்ளவோர் ஓக இடம் 

(யோகத்தானம்); 8 றாக! ோரா௪ ௦7 10௦ 

௦௦ரூ, 06௦6௨0 பொடு நோ றா ௦ ராரா 

501111பவ! 061௦0௱ார். 'உள்மணிக்கு 

சொரிர்பரமுந் சோதியாம் (தாய பச். 24). 

[5/0 பாயச 2 த... உண்மனி] 

உன்மனை ப727௮ பெ.(॥.) இறங்கு வகை 

(பிராசாத) -வியல்பி னொன்று; (11 4009 

௦ா௮01/௦9) 1௨ ரர் ௦ 50ய/ 1 11510௧ ௦ 

112 06508 51916 01 (அவஸ்தை) 1/6 11/6 

519065 041 0015010ப80655 ௦7 1௦ 501. 

உன்மாதபித்தம் பராச2௪-௦//௯7, பெ.(1.) 
பித்தம் மிகுதியினால் அறிவிழந்து, வெட்கம் 

விட்டுத் தூக்கமின்றிப் பித்தனைப் போன்ற 

குணங்களை யுண்டாக்குமோர் வகை நோய்; 

ப(ப6 1௦ 1 6006551446 5௦0௭4௦ ௦74 616 ॥ 

1 ஷூரா காரு பாஉகவாகத5 ௦ 

ற 500514௦7 (௫௮/56) ஈவ!60 ௫ 1085 ௦7 

565 ௮10 5086, 581/26016581655 ௮௭0 

ஒமுா5//ட ௨௦10௮! 51௪16 1/6 14௪1 ௦4 ௮ 

1பா௭்/6. 

/உண்மாதம் - பித்தம்] 

[5/1 பாடர7202 2 த. உன்மாதம் 

பித்து ௮ பித்தும்] 

உன்மாதம்' பற72௦௮/7, பெ.(॥.) 1. வெறி; 

300655, ஈலா/க, 110540௦௪4௦. 2. மயக்கம்; 

0100116௨55. 3. மனநலக்கோளாறு 

(சித்தப்பிரமை); 1௦1415 1௦0௦. 

[5/ம் ப௩ர2௦2 2 த. உள்மாதும்] 

உண்மாதம்” (0777202777, பெ.(ஈ.) 

உன்மத்தரோகம் பார்க்க; 566 ப/77௮//2- 

272/7. 

உன்மாதரோகம் பரா72௦2-709௮/77, பெ.(1.) 

உன்மத்தரோகம் பார்க்க; 566 ப77௮//2- 

702/7. 



உன்மாதவானு 

உன்மாதவானு பர1222-௦200, பெ.(1.) மன 

நலக்கோளாறு (சித்தப்பிரமை) கொண்டவன்; 

உ ர்௦ 15 81712016௨0 சர்ர் ராகவா, பாக். 

உன்மாதனம் பராச22௮7, பெ.(.) பித்து 

பிடிக்கச் செய்தல்; 08ப581ற0 1பாஃநூ 86 ர 

50100. 

உன்மானம் பர727௮/77, பெ.(ஈ.) அளவிடுகை, 

நிறுக்கை (பி.வி.23, உரை); ௨010, 

உபா. 

[5/1 பாடா 2 த. உன்மானம்.] 

உன்மீலனல் புாரர்சா௮ பெ.(॥.) கண் 

ணிமைத்தல்; ஈர. 

உன்முகம் பாபா, பெ.(ஈ.) 1. முன் 
னோக்குகை; [818110 11௨ 7206, 1௦௦1/80 பழ. 
2. உதவியாயிருக்கை; 12/00 ௨ 73/0 பாக016 
91410ப06. 'சிவசத்தி அவ்வக் காரியங்களில் 
உள்முகமாதலாகிய சங்கற்பம்" (29 போ..௪. 
2 7ச]ற்.. 3. ஒன்றிற் கருத்தாயிருக்கை (வின்.); 
ராரா ௦55 1 ௮ ஒபாபரர், 

[உன் - முகம்.] 

[5/7 72 த. உன்..] 

உன்முகன் (/7-77ப:2, பெ.(ஈ.) 
கருத்தொன்் றியிருப்பவன்; [1 (94 15 1ஈர்கார் 
௦ 8௩ 06/6௦. “சூதிலே யுன்முகளா 
ப்ருக்கிறாள் (வின்... 

[உன் * மூகன்.] 

[5/4. மா த. உன்: 

முகம் 5 மூகன்; ள்" ஆ.பாபாறுபி 

உன்முகி பறாரபு] பெ.(॥.) உன்முகன் (வின்) 
பார்க்க; 56௦ (/0-77442/7, 

[உன் - முகி] 

[5/7 பா த. உன். மூகம் 2 முகி. இ” 
உடைமை குறித்ததோ றப] 

உன்மேடம் பறாசரச, பெ.(ஈ.) கண்ணிமை 
விரித்தல்; 666551 5802௮1210௦ ௦7 ௨ ஷூ 
105, கெப8/௦ 10 6/6 ௦ 06 006 46௫ 40௨. 

உன மேதை (0/7720 பெ. (.) கொழுப்பு; 147. 

உன்னாகன்் கொடி. 

உன்மை ப77௮/ பெ.(1.) தசை பிடுங்குங் குறடு; 
வார ன்பாளார் நு மர்ர்ள் 01௨095 ௦7 ரிஸ் ௦ 
ராப065 ௮16 ஐப60 ௦பர்11௦௱ 6 0௦ஞ். 

உன்னதம் 722/7, பெ.(॥.) 1. உயர்ச்சி 
(திவர்.); 6/1, 61 ௦௮11௦ 1071110655 

2. மேன்மை: 82௦6. 

[5/7 பா௩ர௪/௪ 2 த. உண்ணத்] 

உன்னததானம் பரர௫/2-/27௮77, பெ.(ஈ.) 
உயர்விடம், மேலிடம்; 6121௦0 01906, ரர 

0௦510௦. 

[5/6 பாடச/275/20௮77 2௧. உண்ணதுதானம்.] 

உன்னதை பரச பெ.(ஈ.) மும்முரம்; ௮ 
2£ா1௦010௮! 106856 (ஈ (௨ 5வவர்நு ௦4 வாரு 
ஷூட் 5 ௦ ௦07 ௩1௦/௨௭௦6 1 9 0156266. 

உன்னமாகதம் பரரசாச7௪2277, பெ.(1.) 
புல்லாமணக்கு; ௦2௦600 பாலா. 

உன்னயம் /7௭)௮7, பெ.(ஈ.) 1. பரிநூற் கலை 
(அசுவசாத்திரம்)களுளொன்று; 3 11821156 ௦ 
(16 0௦௦01146 ௦7 01566௨5695 ௦7 1075௦5. 2. 
உயர்த்துகை; ஒவ. 

உன்னயவங்கம் பரா௪)2-/247/77, பெ.(ஈ.) 
பீசைப்புல்; 3 1400 ௦7 07௮55 (பார்ொர்ரிஒ௰். 

உன்னயனம் பரரஆச_ாகர, பெ.(ஈ.) 1. நீர் 
வாங்கல்; 8819 ௦01 8 ரிப/0. 2. நீள 
நினைத்தல் ( ஆலோசித்தல்); (11௦ ப91717ப। 
௦15104214௦. 3. ஊழ்கம் (தியானம்); 1௪ 
1 ௦7/1௮/9021 8௦ லனா 01960 ௮111௦ 
வாரன் உரம் 15 வஙுகர்கம் வால் 1 

௦1/05 86 ௮10ப5௨0. 

உன்னலாகம் பரர௮2௪௮, பெ. (.) முன் 
றொடரிக்கு எதிரானதும் மாயக் கலையில் 
பயன்படுவதுமான பின் தொடரி; 8 கர 
(பார்றா) பன்ர வரிகள். 

உன்னாகம் பரசி, பெ.(ஈ.) காடி; 50பா- 
97பவ ௱௨06 1௦1 (6 7ஊாரானா(21௦ ௦ 1௦௦6. 

உன்னாகன்கொடி (///722720-6மர பெ.(1.) 
பெருமுசுட்டை; ஈா௮ரூ ரிங/௦ஒ0 6100 ௮௨0. 



உன்னாம் 

உன்னாம் பரக, பெ.(॥.) 1. (யுனானி) 
சீமையிலந்தைப் பழம்; 7௦1௦10 /|பர்பழ்2. 

2. அரத்தி (ஆப்பிள்)ப் பழம்; ௮0016. 

உன்னாயங்கொடி ப22-/7-62] பெ. (ஈ.) 
ஒரு வகைக் கொடி; 9 0 ௦7 2௨௨0௭. 

த.வ. ஓணான் கொடி. 

உன்னாயம் /77-௮/77, பெ.(ஈ.) 1. சோனைப் புல்; 

9ப1168 0858. 2. உயாத்துகை; 61௦௮10. 

பெ.(ஈ.) உன்னாலயம் (//7/72/2)2/77; 

நெஞ்சாங்குலை (இருதயம்); 1௦1. 

உன்னி பாற; பெ.(1.) 1. ஏறழிஞ்சில்; 5806- 
13/60 அகாடு/பா. 2. உண்ணி எனும் ஒரு 
வகைக் கொடி; ௦721௦6 101160 1வாரவா௮. 

3. நீள நினைக்கும் (தியானிக்கும்) பொருள்; 

௦௦1௨௦1 ௦1 ௦௦ா1௨௱ற1211/௦7. 

4. கருத்தொன்றிப் பார்க்கும் பொருள்; (1 
௦௦௦ய/ 58018106) 5ப0/௦௦1 ரா்/௦ 15 

௦௦௦1ம௭4௨0 படா. 

உன்னிசன்னி பாட்ட. பெ.(॥.) 

இடைவிடாது கண்ணூன்றிப் பார்த்தலினாலும் 
நினைத்தல் அல்லது எண்ணு (யோசித்) 
தலாலும் ஏற்படும் மயக்கம் அல்லது துன்பம்; 

[வார ௦ 46 ற௦ாகறு 5050228510 ௦4 

௦௦50108655 0ப௦ 1௦ 5196801251 1௦௦/0 

௦௫௦௦ம் சாரா. 

உன்னு பரப, பெ.(.) 1. சடைச்சி; ொ௱் 

[ஈவ் ரொ. 2. பலிசை; 5/௦ 14/54. 

உனத்தகு பரச/ப, பெ.(ஈ.) குறிஞ்சா; 1௦/௭ 

10௦௨௦௨ பே௮ா௨. 

565 ஊந்து 

உனத்திதம்போக்கி பாச//2௪71020//0 பெ.(1.) 
கற்றுள சி; 8100 085]. 

உனினம் 7௮/7, பெ.(ஈ.) சிறு பூளை; ௦01/7 
௭. 

ஊக்கு ம, பெ.(.) கொக்கி; 01950, ப560 1 
ெொ்ர்0. 

/8£. 770042 த. ஊக்கு.] 

சக்கும் 440477, பெ.(.) உத்தரவு; ௦08 
ட). 

[0. பமா? 2 ௬. ஊக்கும்] 

ஊகடகம் /722௪2௮/77, பெ.(.) ஒரு வகை மீன்: 
2//0௦071154. 

பல 
௯ 1 

2227 
தகர 

1 மரசட்களள் 
22 

ஊகடன் 0௪22, பெ.(॥.) முருங்கை (மூ.அ.); 
11௦156 780154 1126. 

ஊகண்டகம் காண்டா, பெ.(ா.) கடலை; 

ய05/ வா. 

ஊகத்தாதனம் (17௪//2420௮77, பெ.(॥.) ஓக 

விருக்கை வகை (யோகாசன வகை) (தத்துவப். 

107, உரை); (58/4/4.) ௨4/60100051பா6. 

கஊகாக்கியம் ூசஞ்ை7, பெ.(ா.) கலவைக் 

கீரை: 0111ச2ார் நவா ௨5 ௦7 002௨15 ௱ா060 

(001 7௦ ப5௪ ॥ா 1000. 

ஊகாஞ்சிதம் (ரகர, பெ.([.) தற்குறிப் 

பேற்றயணி வகை (தொன். வி. 346); 9 119 பா 

௦7 5ழ66௦0. 

[5/4 07௪-௮0௪ 2 த. அளகாஞ்சிதம்./ 

சந்து 4720) பெ.(.) கச்சோலம் (வின்.); 

0௦ ஈப5%. 



ஊா சசங்கிழங்கு 

ஊர ச்சங்கிழங்கு பம௦௪/-//௮14ப, பெ.(॥.) 

நளி (கார்த்திகை)க் கிழங்கு; 16 1001 ௦7 
110/௪ ரி லார். 

[ஊர்ச்ச(ம்) - கிழங்கு. கீழ் 2 கீழ்ங்கு 5 

கிழங்கு. ] 
ஊர்ச்சசம் /20௪3௮77, பெ.(ஈ.) வலிமை (பலம்): 

81௨௦1. 

ஊர்ச்சம் /202/77, பெ.(.) 1. நளி (கார்த்திகை) 
மாதம்; 116 [ரி ஈர் ௦௦ா2500௱0்0 1௦ 
11௦௭. 2. உயிர்; 16. 3. மூச்சு; மாக௮ர். 

ஊர்ச்சிதப்படு-தல் 22/22-௦-2௪220/-, 20 
செ.கு.வி.(1:[.) நிலைப்படுதல் (ஸ்திரப் படுதல்); 
(௦06 னொரிராா60, 85 ஈ வு ஷர்றானார், (௦ 
ட€ £க[/1/60, 85 ௨ஈ வாலா0ளளார். 

/ஊர்ச்சிதம் - படு] 

[5/1 (7/2 2 த. ஊர்ச்சிதம். பட” து] 

ஊாச்சிதம் 2௦௯7, பெ.(ஈ.) 1. நம்பகத் 
தன்மை; ரிக, ஈ51/116811௦ஈ. 
2. வலுக்கட்டாயம்; 1ு௦ரபா(டு, ௦௦0 ப!/0. 
அவ்வள ஊர்ச்சிக)மாய்க் கேட் கக்கூடாது: 

[5/1 (722 த... ஊரச்சிதம்.] 

வடமொழியில் வலிமைப்படுத்துதல், 
எழுச்சியூட்டுதல், புத்துயிரூட்டுதல் எனப் 
பொருள்படும் 47 என்னும் அடியிலிருந்து உருவான 
(1/2 என்னும் சொல்லிற்கு வலிமை, ஆற்றல், 
பேராண்மை போன்ற பொருள்கள் உள்ளன (மா.வி.). 
தமிழில் இச்சொல் பெரும்பான்மை உ றுதிப்படுத்துதல் 
என்னும் பொருளிலேயே வழக்கூன்றியுள்ள து. 

ஊர்ண நாபி 7௪-25/ பெ.(॥.) சிலந்திப் பூச்சி 
வகை; 560165 ௦4 ௫௦௦17 50/0௪. 

[5/1 பரரச-ரசம்ற்/5 த. அளாண தா] 

ல 
ல்ல பத்தல 
கி வ 

எத சாத இதி 
த் ர் 
டர. ம் 

சவம் எ52ட 

ச 

கபி 
௪2 ச 

டி ் ஸ் 

எஸ் 

அஃ 

ட் 
ஸீ த் 

ஊர்த்துவகந்தம் 

ஊாணம் சரக, பெ.(॥.) 1. ஆட்டு மயிர்; 

816605 ஈவா. 2. புருவ நடுச் சுழி; 11௪ ஒவ! 

௦ாபோ6 0 16 ௫62-005. 

ஊரத்தசைவம் பா//௪-2ற்னார, பெ.(ஈ.) 
சிவனியம் (சைவம்) பதினாறனுள் ஒன்று (அபி. 

சிந்.); 581/௮ 5601 பர் ஊ௱ற251565 (௨ 

1301 (௮4 $ஙலா 15 8006 ௮! 111425, 006 ௦7 
16 58/8. 

[5/6 (701702 2 த. ஊர்த்த.] 

சிவ 2 சிவம் 2 சிவன் - சிவந்தன். 

/சிவன் 2 5/6. 20/௪2 8-௪ 5 த. சைவம், /] 

ஊர்த்தம்' 07௮7), து.வி.(900.) ஊர்த்துவம் 

பார்க்க; 566 பரபர, 

[5/0 பரப ஐ. சளரத்தம்,] 

ஊாத்தம்” மாசா, பெ.(ஈ.) மேடு (நாமதீப.); 

பா், ஈவா. 

ஊர்த்தமுகி மர/2-ஈபழ] பெ.(ஈ.) பூடு வகை 
(நாமதீப.); 8 பிர். 

ஊாத்தவெள்ளை 47/205// பெ.(ஈ.) ஒரு 
வகை மீன்; 9 (40 ௦7118. “கெண்டைக்கார 
ஜுரா£தத வெள்ளை (புறா: பள்ள. 76), 

ஊர்த்துவகததோசம் ப1௪-/(222-2௮7, 
பெ.(ஈ.) ஒரு வகை எலும்புருக்கி நோய் (சய 
ரோகம்); ௮ ௦00 ௮41௨௦. 

ஊர்த்துவககதம் (4727ப1202-9209/77, பெ.(.) 
1. மேற் செல்லல்; [1810 பறவுகா05. 
2. மேன்முக நோக்கம்; பயனா (80. 

ஊாரத்துவகதி (411/02-9௪01 பெ.(ஈ.) 
மேனோக்கிச் செல்கை; 35084, 95 ௦7 
16 000165, ௦4 ௦19௨11௮௨. 

[5/4 ௦10௪-7௪05 ஐ. ஊரத்துகதி!/ 

ஊர்த்துவகந்தம் பபா2-௮72௮77, பெ. (.) 
தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு; ௦11040 
9508180ப5. 



ஊர்த்துவகமனி ஊர்த்துவதேகம் 

ஊர்த்துவகமனி எ்:/ப௭௪-/(2/772/ பெ.(1.) 

மேலெழுப்பி வான் வழியே செல்பவன்; ௦௦ 

ஸ௦ 250805 1ஈ (06 ௮971௮1 601015. 

கஊர்த்துவகலிகை :/ப2-/௮//9௮/ பெ.(ஈ.) 

கூத்தின் உடலசைவுகளுலொன்று (சிலப். 

பக். 81); ௨ ௦06 07 0681001810 ॥ஈ 

௦0. 

[5/0 எமன்? த. களாத்தவகளலிகை./ 

ஊர்த்துவகாமினி 47/ப12-(477/9/ பெ. (॥.) 

மேனோக்கிச் செல்லுங் குதிரை (வின்.); 1015௦ 

க் யாரே 1௦ 46 51065. 

[5/4 மாம்ச 247707 2 த.சாத்துவ காமினி] 

ஊ௱ர்த்துவகாயம் 41//02-627௮/77, பெ.(॥.) 

1. உடம்பின் மேற்புறம்; 1௨ பழ றர ௦7 1௦ 

௦௦௫ 86 0000560 10 அதோ காயம், 1௦ 1௦௮ 

௦௮11. 2. மேனோக்கிய முகம்; (௦ 1806 ரா௦ 

1௨ ௦௦1 1௦0௮05 16 பறஙகாம் ரோச௦140; 

௦9௮5 18௦100 பாா௮05. 

3. மனித உடம்பு; 116 ஈயா 0௦]. 

ஊர்த்துவகேசம் 41//02-/:222/77, பெ.(1.) 

மயிர்க் கூச்சிடல்; ஈகா ௨ ஈவ் ௭௨௦, 

பர்ரி. 

ஊர்த்துவசிதம் 7/ப௪-௮, பெ.(॥.) 

பாகற்காய்; 0௮/5௮ 062. 

ஊர்த்துவசீலம் ப11102-27௪௭7, பெ.(.) 
நெருப்பு; 16 ஈவா 8 120060௦037 10 0855 ௦ா 

5௨20 பறா;ன05. 

களர்த்துவசுவாசம் //1:2-20/1222/7), பெ.(1.) 

1. மேல் மூச்சு; 81070௨௨119, 25 07 ௪ ஞ்ர்ாட 

0501. 2. இரைப்பு நோய்வகை; 8 (0 ௦7 

வ 214060 மான் லாம் மாகவ்பார. 

[5/4 (4017/270211/229/772 ௧. ஊரத்துவகுவாசப்] 

ஊர்த்துவசூதம் 27/ப௪-2/4277, பெ.(ஈ.) 

1. குடல் நோய் (ரோகங்)கள்; 01869585 ௦1 

[16 0௦ங 615 85 1/௦ 028510. 2. வாய் 

நாற்றம் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும் 

ஒரு வகை நோய்; 8 0/86856 பே 1௦ 1௦ 

ஏர் 211 8றவாக 85510 பற ்க8ா05 

(௦9 16 வாகு ௦காவ! ரா 

4௨11௦ப5 08565. 

ஊர்த்துவதாண்டவம் 47//09-(2072204/77, 

பெ.(.) மேலே ஒரு பாதத்தைத் தூக்கியாடும் 

நடனம்; ௨௦ ஈரம் ௦16 169 001560 பறுதலா॥, 

25 55. 

/சளரத்துக (ம்) - தாண்டவம் 

[5/ம் 01702 5 த. ஊளரத்துவம்,/ 

தாண்டுதல் - குதித்தாடுதல். தாண்டு 5 

தாண்டவம், கூத்துவகை. 

ஊர்த்துவதேகம் 4414/02-229௮/7, பெ.(.) 

கொப்பூழு (நாபி)க்கு மேற்பட்டவுடற் பகுதி; 7௭1 

இகர ௦7 16 6௦0 ௭௦6 176 3/6! £€0101; 

(6 படட 0௮1 ௦7 116 6௦]: 



ஊர்த்துவநயனம் 

[5%7. 701102475௪ 2 த. ஊளர்த்துவதேகம்.] 

ஊர்த்துவநயனம் ப்ரப02-7௮/௮7௮7, பெ.(॥.) 

சரபப் பறவை (பட்சி); 8 120ப1௦ப5 046. 

ஊர்த்துவநிருத்தம் ப7ப2-ர்பரவ1], பெ.(1.) 
1. ஊர்த்துவதாண்டவம்; 5/5 020௦6 மர்ம 

௦6 169 201560 பறங்வாய். 2. ஒரு கால் 

மேனோக்கி நிற்க அதனை ஒரு கை கொண்டு 

கட்டி ஒரு காலினிற்கை (தத்துவப். 109. உரை); 

(590/௨.) 8௨௮௭9 ௦ ௦6 160, 16 பொன 160 

பலா £வ/560 பறவாப் ௮0 ௭௮0 நூ ௦6 லாம. 

[ஊனர்த்துவ((ம்) - நிருத்தம்] 

நளிதல் - ஒத்தல். நளி 2 நடி. நடித்தல் - ஒத்து 
நடத்தல், நாடகம் நிகழ்த்தல், கூத்தாடுதல், பாசாங்கு 

செய்தல். நடி 5 நடம் - நட்டம் (வட.வ.2.18). நட்டம் 

ல். ராச 5 த. நிருத்தம். 

[544 பர்ப/1௪ 2 த. ஊரத்துவம் ] 

ஊர்த்துவபாகம் 240௪-௦292, பெ.(ஈ.) 
மேற்பாகம்; (6 பழட எற், 11௨ ஈர 0௮. 

[ஊளரத்துவ(ம்) - பாகம்,] 

[5/ம். 101022 த. ஊர்த்துவம்] 

ஊர்த்துவபாதம் ஸுபப12-௦20௮, பெ.(ஈ.) 
மேனோக்கிய பாதத்தையுடைய எட்டுக்காற் 
பூச்சி; ௨ 80/0 ஈர(ர 1605 பா படுா06. 

[ஊளர்த்துவ(ம்) - பாதம்] 

[5/6். 0101௮2: த. ஊர்த்துவம், பதி: பாதம்] 

568 
ஊர்த்துவபுண்டரம் 

ஊர்த்துவபாதனம் 1/ப1/2-02027௮/77, 

பெ.(ஈ.) 1. பதங்கித்தல்; 8ப0௦11௦1/௦ஈ. 

2. இதள் (இரசம்) மேலே எழும்படிச் செய்தல்; 

(6 ௮01 ௦7 08/80 ௱ாக௦பரு 1௦ 1156 பழ. 

3. இதள் (இரசம்) பதங்கம்; 5ப்௱ா21௦ ௦7 

ஈய. 

ஊர்த்துவபாதனயந்திரம் 41/1/1:2-0202௮- 

ந4702177, பெ.(.) ஆவியாக்கப் பயன்படும் 

துணைக்கருவி; ௮1 3002191ப5 ௦ 1/6556] ப560 

6 ௦௦655 07 800120 ௮00 ௦௦0020 

5ப051௮1065 5ப0 85 றாக ௦பறு 610. 

ஊர்த்துவபித்தம் 7/ப1௪-0/1/2777, பெ.(॥.) 

மேனோக்கிய பித்தம்; 6/6 180010 10 08585 

பறுலா05. 

[ஊத்து வம்) - பித்தம்]. 

[50். பரம 2 த. ஊர்த்துவம். பித்து 5 

பித்தம். 

ஊர்ததுவபித்தரோகம் (/777//2-,0//72- 

709.2/77, பெ.(11.) ஒரு வகைப் பித்த நோய்; 8 

01569886 080560 இ 16 016 1வரா0 8௭ 

பறவாகே5 00௦பா56 1 ௨ வனா. 

[கரத்து வம்) - பித்தம் - ரோகம்] 

[9/ம். பர்ப1702 2 த... கர்த்துவம்.] 

[5/7 ௦7௪2 த. ரோகம்,] 

ஊர்த்துவபிரகன நாளம் ம்/ப12-௦/௮0.2/௮- 
/72/௪/77, பெ.(॥.) கார் குருதியை (ரத்தத்தை) 
மேனோக்கிக் கொண்டு போகும் ஒரு பெரிய 
நாளக் குழாய்; ௦06 ௦4 16 14/௦ ரசக1 0௦ப5 
பாட ௦0 பழம. 

[அளரத்துவபிரகன - நாளம், ] 

நுள் 5 நள் 2 நாள் 2 நாளம் - உட்டுளையுள்ள 

தண்டு. 

ஊர்த்துவபுண்டரம் 4ப௪-௦பார சா, 

பெ.(ஈ.) நெற்றியின் கீழிருந்து மேற் 
செல்லுமாறு இடுங் குறி; 61811௦1146 5601 
௮/0 பலரி௦வியு ற. ஈரமான ௦௧0. 

[5/4 ரு றம 5 த. 

அனரதீது௨டண்டராம்] 



ஊர்த்துவம்" 

ஊர்த்துவம்' ஸுர்பிசார, து.வி.(௮0 4.) மேல்; 

பங ா05, 21௦74, 2௨0௦௩6. - 

[5/௩ மம்ம த. அனாற்துமாம்] 

ஏர் என்னும் அடியிலிருந்து ஊர்த்துவம் 

என்னும் சொல் உருவாகியிருக்கிறது. எழுதல், 

மேனோக்குதல், மேலாதல், நேராக நிற்றல் போன்ற 

பல பொருள்களுடன் இச்சொல் வழக்கில் உள்ளன. 

பெரும்பாலும் இச்சொல் கூட்டுச் சொற்களிலேயே 

இடம் பெறுகிறது (மா.வி.). மேல் என்னும் 

பொருளுடன் வழக்கிலுள்ள இச்சொல் பல கூட்டுச் 

சொற்களிலும் தமிழில் இடம் பெற்றுள்ளது. 

ஊர்த்துவம்” (7701/4/77, பெ. (ஈ.) 
1. மேலெழும்பல்; [510 ௦ 18ஈயிா0 

பறங்லா05. 2. மேலே வைக்கப்பட்டது; 
ருரு 1௮0௦60 08 0 80046. 

3. நிமிர்ந்திருப்பது; 1௮1 கர்/௦் 15 ௭௨௦1. 

[5/5 பாப102 2 த. சளாத்துவாம்/ 

ஊர்த்துவமந்தினம் ப்ரா ப1/2-/7747017/77, 

பெ.(ஈ.) விந்து கீழ் நோக்காமை; (6600 ௦ 

[251 வாரா9 11௨ ளான 1௦ ரியா 001.6. 

2051214400 11௦ 5ஐயவ! ஈர்னோ௦௦பா56. 

ஊர்த்துவமாயை ம்்ா/பச-72:௮/ பெ.(॥.) 

துன்பமின்றி இன்பமே அளிப்பதும் 

சொல்லுலகத் (சுத்தப் பிரபஞ்சத்)திற்கு 
முதற்காரண மானதுமான மாயை 

(சுத்தமாயை); பா ௱ாவு௪, (09 ராக*/அ! 

09056 ௦7 2௪-0௦-22௦௪ 54_ு1௨1010 

பாரந்டியொஷறாாகு5, 054. ர. சப க-ன்ன் 

ஊன்று தானே சனத்து பாரை அ(தோரமாை 

ஏன்றிரு வகைப்படு மென்பாரும் "(அ போ. அற். 

4) 2 27 
/சனர்த்துப - சாரை] 

[5/4 0௪ 2: த. களர்த்துவம்.] 

ஊர்த்துவமுகம் (411//2-/77ப2/77, பெ.(॥.) 

மேனோக்கின முகம் (சைவச. பொது. 338, 

உரை); பழ1பாா6ெ 1௮0௪, 016 ௦6 16ன12065 

௦4 5ங/௨ற. 

/ஊாத்துவாடம்] 4 மரம் ர, 

ஊர்த்துவரேதசு 

[5ம் ஸம 2 த. கர்த்துவம், த. மூகம் 5 

5ம். ப்ப. ] 

ஊர்த்துவமுகராசி 4411//2-/77ப72-/23 

பெ.(॥.) மோனோக்கிய முகத்தையுடைய ஒரை 

(இராசி) (விதான குணா. 69, உரை); 7086 

1015 ௦1 16 200120 21 816 5ப000560 1௦ 

1௦01 பறுநனா05. 

[8/1 பம100/௪ 2 த. கஊர்த்துவம் 

க. முகம்? 5 77ப/0௪. 5/4. 85/2 த. ராசி] 

முகம் - முன்பக்கம், தலையின் முன்பக்கம். 

முகத்தின் முன் நீண்டுள்ள மூக்கு, நுனி, தொடக்கம், 

முன்பு, முதன்மை. 

ஊர்த்துவமுகவாதம் 42/4/19-/77/92-1:207/77, 
பெ.(.) முகத்தை அண்ணாந்த படியிருக்கச் 

செய்யும் ஒரு வகை ஊதை (வாத) நோய்; 

0௮1515 1பாாராட 146 18062 பற2105. 

[ஊர்த்துவ] - மூக(ம்) - வாதும்] 

[5/ம் பபச 2: த. சனர்த்துவம்/ 

[த. முகம் 2 51 770/௪. / 

[5ம் 2022 த. வாதம்../ 

ஊர்த்துவமுகவிரத்தவெொழுக்கு 
7///2/77ப2-1/7219-0/ப/40,. பெ.(.) 

நாளத்தின் வழியாக மேனோக்கிய முகமாக 

(குருதி) அரத்தம் வெளிவருதல்; 650806 ௦4 
1௦௦8 11௦0 ௮௨ கர் ௭ பழன 0700 85 

0000560 1௦ அதோ முக விரத்தவொழுக்கு, 

ல் வா வார்ஒறு மார்ர் க மகா ரி0. 

[ஊர்த்துவ மூகம்) 4 இரத்த 4 ஒழுக்கு. 

[5/். பாம 2 த. ஊளர்த்துவம்.] 

[5/ம ௮022 த. இரத்தம்] 

ஊர்த்துவயந்திரம் (7772-௮707, 

பெ.(1.) பதங்கத்திற்குப் பயன்படுத்தும் கருவி; 

21 ஒறறவாகர்ப5 ப560 5பம॥/ ௧105 

௦௨50601௮14 1 1௭4 ௦7 ஈாஊபறு. 

ஊர்த்துவரேதசு 447/0,2-722450, பெ.(ஈ.) 

வித்தமிழ்தை (சுக்கிலம்) இழக்குறாமல் 

மேல்முகப்பாக்குபவன்; 4 ரஷ வ்௦ (6205 1௦ 



ஊர்த்துவலோகம் 

5 5௦ 12ம் ரஷ ஈ௦்ர௦ மொல, 

1.6. 006 வு௦ 051845 1௦ 56%6பவ 

1106௦௦ பா56. 

[5/0 0170217252 த. ஊரத்துவரேதச.] 

ஊர்த்துவலோகம் 441/ப௭2-/074/77, பெ.(॥.) 
“மேலுலகம்; பா ௪௦110, ௨8. 

[ஊர்த்துவம் - லோகம்.] 

[5ம் மாளி: த. ஊரத்துவம்.] 

[த. உலகம் * 51. /0/2 த. லோகம்] 

ஊர்த்துவாங்கம் பபக/22/77, பெ.(1.) 

இடுப்பிற்கு மேலுள்ள உறுப்பு (தைலவ. தைல. 

54, உரை); ௦௮11 ௦1 16 6௦௫ 2௦௦ 6 215. 

[51ம் பர்ப7ி027௮/102 2 த. ஊனாத்துவாங்கம் ] 

ஊர்த்துவாமபிச்சிரவாதம் மாாபுடசரட்௦- 

௦2/20/2077, பெ.(॥.) தலைவலியுண்டாக்கு 

மோர் ஊதை (வாத) நோய்; ஈ௦பா51018 

21160100 செொ்ளிடு 11௨ 1௨80 ௦ (6 18014] 

[601௦1. 

ஊர்மி பரா] பெ.(ஈ.) 1. வயிற்றின் மடிப்பு; (6 

1௦105 ௦17 16௨ 80௦௱௨. 2. இன்ப 

துன்பங்களின் அலைவு; 16 9/6 014 வா ௦ 

085510. 3. உயிர் வாழ்க்கைக்கு ஏற்பட்ட 
ஆறுவகை நிலை மாற்றங்கள்; 16 54% 3/5 
௦1 051806. 

ஊாவசி ௪௮ பெ.(ஈ.) தேவருலகத்து 
நாடகமகளிரி லொருத்தி; பங23), ௨ ரும், 
0616019160 10 6 5பறமா!/0 வஏி|. ர 
வொ. 

[5/4 பா௩க2்/2 த. ஊர்வசி] 

ஊரணம் பாக, பெ.(ஈ.) 1. புருவத்தின் 
இடையேயுள்ள மயிர்ச்சுழி: ௨ ௦௦16 0 50௮] 
௦7 வா உர. (5௨ /6-0011/5 . 
2. சிலந்திப் பூச்சி; 80104. 

ஊரணாயு ம், பெ.(ஈ.) 1. சிலந்தி; 50104. 
2. ஆடு: 009(. 3. கம்பளம்: ௦௦11௨ 81/6. 

[5/. மாரதுப2 த. ஊரணாயு, / 

அரு 

களலுகம் 

ப, பெ.(॥.) 19. 

'அவளைத்தன் வாரு மிசை யேற்றி” (கந்தபு 
ஆ/பிராசசரிசேோ: 23. 

[5/7 ம்ப: த. கரு../] 

தொடை; 

வடமொழியில் மூடுதல், மறைத்தல், சூழ்தல் 

போன்ற பொருள்களுள்ள 4472 என்னும் வினைச் 

சொல்லிலிருந்து ப்ப என்னும் சொல் 

உருவாகியுள்ளது (மா.வி.). தமிழில் ஊரு என்னும் 

பெயர்ச்சொல் தொடை என்னும் பொருளில் மட்டும் 

வழக்கியுள்ளது. இதற்கு அடியான வினைச்சொல் 

தமிழில் வழக்கெய்தவில்லை. 

ஊருசன் 00/22, பெ.(.) வணிகன் (வைசியன்) 

(நிகண்டு); அ, 60பர்60 1௦ “3/6 06 

௦௦ 1௦ ாலாறா௭ 5 ரர. 

/[5/ம் பாப/ச2 த. கருச்] 

ஊருத்தம்பம் ம்ப-/2772௮7, பெ.(ஈ.) 
தொடையில் உண்டாகும் ஒருவகை ஊதை 

(வாத) நோய்; 02121/516 ௦1116 (ரம. 'ஒங்கட 

லூருத்தமாட் சேபம் (தய ஹகுல, 78]. 

[5/4 மாபா? 2 த. ஊருத்தம்பம்.] 

ளை ருப்பிரகூடம் ப/-௦-0ர௮40027, பெ.(1.) 

கலவியலின் வகை (ஆலிங்கன வகை) 

(கொக்கோ. 5, 45): ௨௱௦0௨ 614 56:0௮] 

எ௱ுமா3௮௦௨6. 

[5/6 மாப ம/109 2 ௬. களருப்பிரகூபம்.] 

ஊரோசம் ம்-28௪௱, பெ.(ஈ.) பரந்த புகழ் 
(கீர்த்தி); 106 56௮0 1216. ஊரோசம் 52747 

பட்டிணி: 

[5/4 பாப*05 2 ௬. ஊளரோசும்] 

ஊலிகா 44, பெ.(ஈ.) குதிரையின் அகவை 
(வயது) 20 என்றறியும் அடையாளமாக அதன் 
பற்களிலும் பற்சதைகளிலும் விழும் தொளை 
(அசுவசா. 6); ஈ௦1/௦ய 1ஈ 17௨ பரா ௮0 16எ1() 
௦ ௨086, ரன் 110102125 (15 906 1௦ 0௦ 
ஙந. 

ஊளலுகம் (//72/77, பெ.(ஈ.) கோட்டான் (வின்); 
00% ௦160-01. 



ஊனமாசிகம் த 

[5/0 ப 2 த. அறுகம்] 

வடமொழியில் 4௮1 என்னும் வேரிலிருந்து 

ஆந்தையைக் குறிக்கும் ப்பி என்னும் சொல் 

பிறந்துள்ளது (மா.வி.). தமிழில் உலுகம், ஊலுகம் 

என்னும் இரு வடிவங்கள் உள்ளன. 

ஊனமாசிகம் 7௪-725/72, பெ.(ஈ.) 
இறந்த முன்னோர்க்குச் செய்யும் படையல் 

(சிராத்த) வகை; 818002 ௦1718110 1௦ 8 

06069560 ௮௦651௦: 0௨1௦0 ௦ ௦ 27 

0 45% க, வா 1ாஉ றார் 85 

| 25 8416 ௨0 ௦07 1௨3௦௨7 871 02817. 

[5ம் பாச 772/4௪ 2 த. ஊனமாசிகம்] 

ஊனாயம் 472௮77, பெ.(.) பிழை (யாழ்.அக.); 
ா1518166. 

எக்கண்டபரப்பு 2/427702-2௮:22020, பெ. (॥.) 
ஒன்றாக இருக்கும் பெரும்நிலப்பரப்பு (வின்.); 

5௨௦ ௦1 உ 016௦6. 

[சாக்கண்டாம் - பரப்புப 

ர். ௧2 த. ஏகம். ஏகக்கண்டம் 5 

சக்கண்ட௰ம்.] 

கள் 2 கண்டு - துண்டு, கட்டி, நூற்பந்து, 
சக்கரைக்கட்டி. கண்டு 2 கண்டம் - துண்டு மாநிலப் 

பிரிவு. (பட) 2 பர 5 பரவு. பர 2 பரப்பு. 

எக்கம் ௪/4௮/7, பெ.(॥.) நரம்பொன்றுடைய 
தோலிசைக் கருவி; ௦19-51/11060 ஈ௱ஈப510வி! 

ள்பாளார். தண்ணுமை யபெக்க மத்தா? 
குழ்பீலி (கில். பெரியாழ். 54 7] 

த.வ. ஏகதந்திரி. 

ஒருகா. 5/4. ௧௪/௪2 த. எக்கம். 

எக்கியோபவீதம் 

எக்கா ௪/௧ பெ.(ஈ.) (வட இந்தியாவிலுள்ள 
ஒற்றைக்) குதிரை வண்டி; 8௨ 5॥11016-0156 

806, [0 ப56 ஈர ஈ௦ரர [ஈ்/௮. 

7. 24422 ஐ. எக்கா..] 

வேள்வி எக்கியம் ஞ்ணுா, பெ.(£.) 
(திருவானைக். கோச்செங். 70); 88017106, 

ளா ॥ஈ கர்ள் ௦0124௦5 கா6 ௦72750. 

/5/ம ராச 2 க. சக்கியம்] 

இறை யன்பினால் (தேவப்பிரீ தியாய்) விருப்பப் 

பேற்றின் பொருட்டுச் செய்யப்படும் ஓகம் (யாகம்). 

இது அன்றாடு (நித்தியமாய்ச்) செய்யப்படுவதும் 

சிறப்பாய்ச் செய்யப்படுவதும் என இரு வகைப்படும். 

அவற்றுள், அன்றாடு (நித்தியமாய்ச்) செய்யப்படுவது 

தேவயஞ்ஞம், பிதுர்யஞ்ஞம், பூதயஞ்ஞம், பிரமயஞ்ஞம், 

மானுஷயஞ்ஞம் சிறப்பாய்ச் 

செய்யப்படுவது ஓகம். தேவயஞ்ஞம் என்பது சூரியர், 

அக்கினி முதலிய தேவர்களைப் பூசிப்பது. 

பிதுர்யஞ்ஞம் என்பது தாய்தந்தையரை 

(பிதுர்க்களை)ப் பூசிப்பது. பூதயஞ்ஞம் பூதங்களுக்குக் 

காவு (பலி) போடுதல். பிரமயஞ்ஞ மென்பது மறை 

(வேத) யோதுகை. மனித (மானுஷ) யக்ஞம் 

விருந்தினரை (அதிதிகனை)ப் பூசித்தல். (அபி.சிந்.). 

எக்கியோபவீதம் ௪/௦, பெ.(1.) 

இருபிறப்பினர்கள் தம் தோளில் இட்டுக் 

கொள்ளும் நூல்; 580760 11880 ௨/௦ 08 

(9௨ ஒ௦ய/ ந ரான ௦7 16 17௦6-0௦ 

085165. 

த.வ. பூணூல், முப்புரிநூல். 

[5/ம ௮02122 2 த. எக்கியோபா தம் ]/ 

எனப்படும். 



எக்கீன் 

எக்கீன் ௪/4, பெ.(ஈ.) நம்பிக்கை (1சிபரவா.); 

வ். மருந்தில் எக்கீன் வைத்துச் சாப்பிட 

வேண்டும். 

[க /௮94/072 த. சக்கீன்.] 

எகடம் ௪7222), பெ.(1.) தென்னை (சங்.அக.); 

0௦௦௦-0௮௮1. 

எகுத்து ௪ரப/ப, பெ.(.) வாயு; ௮4, ராம. 

எகுன்று ௪ஏபுப, பெ.(.) குன்றிச் செடி; ௦205 

6. 

எச்சம் 2202/77, பெ.(॥.) அலுவல் (யாழ்.அக.); 
பயக 

[5/6 ௮/2 2 த. ஏச்சும்] 

எச்சன் 22௦27), பெ.(॥.) 1. வேள்வி செய்வோன்: 

6௦ ற வார்ாற5 3 858014௦6. 'தக்கனையு 
முணிந்தெச்சன் றலைகொண்டான்கா் 

(தேவா. 595, 9). 2. வேள்வியின் போது 

படைத்ததை ஏற்றுக் கொள்வதாகக் 

கருதப்படும் தேவதை (கந்து; யாகச், 29) (௦ 

வெட் 500௦05601௦ 06 ா25ன ௮1 3 88017141௦6 

81010 800821 1௦ 01405 90/6. 

[5/7 ௮௪ 2 த. எச்சன்..] 

எச்சிணி ௪௦௦/9/ பெ.(ஈ.) ஏழாமாதம் (சங்.அக.); 
6 5 றார். 

எசமாட்டி ௪5௮௱721[ பெ.(॥.) குடும்பத்தலைவி: 
ஈார்6ா655 ௦74 ௨ ௦5௦௦10. 

[சசமா(னன்) 4 ஆட்டி (பெ.பர..ஈறு].] 

[5/4. ரதிாகாச 2 த. எசமானன்.] 

எசமான் ௪5, பெ.(1.) எசமானன் பார்க்க: 
566 82127௮, "மறையோராட்டிட 
ெசமானாடி யே” (மச்சபு; விருக்க௨ 77], 

[5/0். ராசா 2 த. எசமான். 

எசமானன் ௪2/77212, பெ.(ஈ.) 
1. வேள்வித்தலைவன்; ௦16 ௬௬௦ ஐ வாரீா6 ௮ 
5901171106. 'அன்மாயுப மெசமான் 

சள வேனும்” (மச்சு. தடாகனிதி), 
2. தலைவன், முதலாளி, குடும்பத்தலைவன் 
(கொ.வ.); 100, ஈா௮516. சோறு, கொள, 

572 எஞ்ஞம் 

௦/0, ௨80 ௦74 உர்க௱டு. 3. கணவன் 

(கொ.வ.); ஈப56௦80. 

[5/௩ பதலா2ாச2 த. எசமானன்.] 

வடமொழியில் ஏத்துதல், 
படைத்தல், மூலம், மதிப்பளித்தல் போன்ற 

பொருள்களுள் 48] என்னும் மூலத்திலிருந்து 

வேள்வியாற்றுதல், வணங்குதல் போன்ற 

பொருள்களுள்ள டூ என்னும் சொல் 
பிறந்துள்ளது. வேள்விக்குரிய பொருள்களைத் 

தருபவன், வேள்வி நடத்தும் தலைமைப் பூசகன், 

புரவலன், முதலாளி, குடும்பம் அல்லது 

குலத்தலைவன் போன்ற பொருள்களையும் இச்சொல் 

ஏற்றுள்ளது (மா.வி.). தமிழில் தலைவன், முதலாளி, 

கணவன் ஆகிய பொருள்களுடன் இச்சொல் 

பெருவழக்கெய்தியுள்ள து. 

எசமானத்துவம் ௪2௪/7272111/2/77, பெ. (.) 
தலைபைத்தன் மை; 5பழ௦1௦01ு,, 31. 

[5/4 )4/27727௮-௪ * த. எசமானத்துவம்.] 

எசமானி ௪5௮772 பெ.(॥.) எசமாட்டி பார்க்க; 
56௦ ௪54/77211 

வணங்குதல், 

எசமானன் (ஆ.பா.) - எசமானி (பெ.பா.). “இ: 

பெ.பா.ஈறு. 

வேள்வித் தலைவன், தலைமைப் பூசகன், 

குடும்பம் அல்லது குலத்தலைவன் என்றாற்போன்று 
பொருள்படும் ,4/5/7727௪ வடமொழியில் ஆண்பாற் 

சொல்லாகவே வருகிறது. தமிழில் பெண்பாற் 
சொல்லாய் ஆளப்படுகிறது. 

எசமானிக்கை 5௮2/4 
தலைமை (யாழ்.அக.); (680811. 

எரு ௪5௦, பெ.(ஈ.) ஆரிய வேதம் நான்கனு 
ளொன்றாகிய யசுர்வேதம்; $/3]/பா-ு650௮ 
இருக்கெசுச் சாமவேத நாண்மலர்கொண்டு 
(திவ். பெரியாழ். 5, 1, 6). 

[5/6 பா? த. ௭௧] 

எசுர்வேதம் ௪௫5பு50௮7, பெ.(॥.) எசு (சிவரக. 
காயத்திரி. 29) பார்க்க: 566 ௪2, 

[5/௩ )/ப2022 த. எகரி வேதம்] 

எஞ்ஞம் ௪௮, பெ.(.) எக்கியம் பார்க்க; 56௦ 
றா. இருக வெஞ்சூவீதியினை 
(மச்சபு: அநுக்கிர. 26), 

[540 ௮/௪ - த. எஞ்சம்,] 

பெ.(ஈ.) 



எஞ்ஞவற்கியன் 

எஞ்ஞவற்கியன் ௪42௦௮) பெ.(ஈ.) 
சமற்கிருத: அறநூலாசிரியருளொருவர் 

(வேதாரணி. பிரமயாத்திரை. 14); அ) ஙலலு௪, 

2௮ 80௦811 580௦, 6 பரு ௦74 8 0006 ௦ 

1௮5 ர வாவர். 

[5ம் 220210: 2 த. எஞ்௭ஞாவற்கியன்./ 

எட்கை ௨௪/4௮; பெ.(॥.) தென்னை (சங்.அக.); 
௦௦௦௦-0௮. 

த.வ. ஏடகம். 

எட்சம் ௮/2௮/77, பெ.([.) ஈருள்ளி; ௦/௦. 

எட்சிணி ௪/௦ பெ.(॥.) இயக்கி, ஒரு வகை 

பெண் பேய்: (800 ௦71௮6 ௦0. 

[5ம் 2/2 த. எட்சினனி யட்சிணி] 

எட்சித்தோசம் ௪/2/4-//28௮/7, பெ.(॥.) 

குழந்தைகட்கு வரும் ஒரு நோய் (பாலவா. 6.2); 

௮1 201240 015695௦ ௦04 ரில. 

[ஈட்சி * கோசம்] 

[8/ம 205௮7 25 த. தோசம்] 

இந்நோய் குழந்தைகளுக்குக் குருதியில் 
கொதிப்புக் கண்டு, கண்ணிற் பீளைகட்டி, 

உடல்வற்றி, கனல்மீறி, மயங்கிக் கிடக்கச் செய்யும். 

(சா.அக.). 

எட்சினி ௪/2 பெ.(ஈ.) 1. ஒரு பெண் பேய் 

(பிசாசு); 2 0௨௦65 ௦ ௮ 12ல் ரவா. 2. 

ஒரு மாயக்கலை (சால வித்தை); 8 ௮0/௦ 

ஓரா உ0 வரின் (6 ௮10 ௦74 9 1௦ாவ௦ சோ), 

௮((௦்€0 1௦ (௨ 567106 ௦4 பிபா ௦ (64. 

எதிராசன் 

இது அழகி பெண் போல் தோன்றி, நர 

மனிதருடன் புணர்ச்சி செய்வதாகக் கருதப்படுகிறது. 

எதளா ௪௦௮/2 பெ.(॥.) புளியமரம் (மலை.); 

[அ௱ளாா॥. 

எதா ௪042, வி.எ.(203.) எப்படி; 81/5 ப560 95 

9 [ஓ197414/6, 80 ஈ [காரி எ விழு 

௦௦௱௦௦பா05, ரா கள் ராகாள, 96 ௱ப௦் 

95. 

[5ம் சர்ச த. சதா.] 

எதாசத்தி ௪௦22௪1 வி.எ.(௮04/.) இயன்ற வரை, 

கூடிய வரை; 1௦ 1116 ௦951 ௦14 0065 ௭1, 

௦௨5 ராரர். “மொருந்திய வெதாசத்தி 

மீந்தாச் "(மச்ச தீர்றுகுயாமம். 5), 

/சதா - சத்தி] 

[5ம் ௪022 த. எதா. 

சதீது 2 சதீதி! 

எதாப்பிரகாரம் ௪22-0-2/724274/77, வி.எ. 

(௨03.) வழக்கம் போல்; 85 ப5பவ/. 
- தரப்பிரகாராச் நடக்கட்டும்: 

[6/6 212-224 2 த. ஈதாப்பிரகாரம்/ 

எதாரத்தம் ௫3:2/7742/77, பெ.([1.) உண்மை, 1£பர/். 
'ஏதாாத்தயாதி செரு விரோதி. 

[5/௩ புசர்௮0௮ 2 த. எதார்த்தம் / 

எதார்த்தவாதி ௪௦௮௪20) பெ.(॥.) 
1. உண்மை விளம்பி; ௦06 6/௦ 506516 (பாம். 

2. வெளிப்படையாக இயங்குபவன்; ௦6 0௦ 

௮9௦15 ௦வாட்ு. 

[5/0 நசற்0௮ப்9௮02017 2 த. எதராத்தவாதி/ 

எதி ௪௦4 பெ.(.) துறவி; 850௦1௦. 'சதிகசோனும் 

ரங்கு தாயை (காசி. அ10/24. ௮௧. 73). 

[8/6 )௪02 த. எதி] 

எதிராசன் ௪0422௪, பெ.(1.) 1. துறவிகளுள் 

சிறந்தவன்; [ர ௦7 850௦1/05. 

2. இராமானுசர்; 8ுா ௭ற0௨!8110 ௦7 

5காரசாபு2047/2. 'முூணிமயெதிராசன் 

போமொழி(அன்டம் நாற்றெட் காப்ப 



எ துகுலகாம்போதி 

[எதி - ராசன். 

[5/7 சர் 2 த. சதி] 

அரசன் 2 ராசன். 

எ துகுலகாம்போதி ௪௦/40/௮272 201 பெ.(॥.) 

ஓர் இசைப்பண் (இராகம்); (14ப5.) ௮ 5060111௦ 

௮௦௫-௫0௨. 

எதுகுலம் ௪0 ப/௮7), பெ.(ஈ.) யதுகுல அரசர் 
கால்வழியினர் (யதுவமிசம்); நோ25%/ ௦4 (00 

௮0. "ஈது குலத்துதித்து ” (காஞ்சிப்பு, 
52,7787] 75). 

[எது - குலச்] 

[5/7 ௪௦0/2 த. எது] 

குல் 5 குலம் - கூட்டம், பெற்றோரும் 

பிள்ளைகளும் கூடிய குடும்பம், மரபுவழிக் குடும்பம், 

உயாமரபு வழிக் குடும்பம். 

எதேச்சாதிகாரம் 202௦௦227௮௮, பெ.(1.) 
விருப்பம் போல் அதிகாரஞ் செலுத்துகை; 
201௦௦1௮0. 

எதேச்சையாக ௪௦௭2௦௦0)--22, வி.எ.(௮0ப.) 
விருப்பத்தின் படி; 80760 (௦ ௦6 18 வா 
ஒல காம் 8ம் ஐ௨௦5பா6ி, கார்௦பர் 1. 
்னொலா06. 

/சதேச்சை 4 அக] 

[5/6். /௪॥72-/0௦௪72 2 த. எதேச்சை.] 

எ தேட்டமாய் 20611௮772௮  பெ.(ஈ.) 
1. விருப்பப்படி; 85 ராப் 86 0௦ப10 66 ரல 
1௦, 1॥ உ்பா௮ொ௦6. 2. மிகுதியாய்; ட்ப, 
6 

அது சகேஷடமாபப் கிடைக்கிறது” 
[5/1 )/௪072-5/௪ 2 த. எதேட்ட,] 

ஏக்கர் 26௪7 பெ.(ஈ.) நில அளவை வகைகளுள் 
ஒன்று; 8 (00 ௦7 ௨96 பாணார். 

த.வ. குறுக்கம் 

(8. ௪௦௪2 த. ஏக்கரா] 

ஏக்கோசம் ௧௨௦5௪, பெ.(ஈ.) சிற்றூர் 
நிலங்களை ஒருவர் பேரிற் பதிவு செய்கை: 
69151௫ ௦7 (6 18௩0௫௪ 61 ௮ 411806 1 (6 
186 07 8 8016 ௫௦4 (௩1.1. 

[்்ப்ம் 247/2292-த. ஏக்கோசம்,] 

ஏகசக்ரவர்த்தி 

ஏககண்டமாய் 54௪-/2அ  கு.வி.எ. 

(903.) ஒரே குரலாய்; 8! 1௦0618, 

பாலாறு அவா்... 0௨. 40/06. 

'குழலொடு க.ம்.டங்மிகொள ” (பீஎறிம். 19:23). 
ஏககண்டமாம் அதை அவாகள் ஓப்புக் 
கொரர்கிறார்கள் (06), 

/5/0். 2/27த.கண்டம் யத. ஏககண்ட மாப்பி 

[கண்டு2கண்டம்- தொண்டை, குரல்.] 

ஏககுடும்பம் &/4௪-/ பற்பம், பெ.(ஈ.) 

சொத்து பிரிக்கப்படாதக் கூட்டுக் குடும்பம்; 

பாப்ெர்60 78. அவர்கள் ஏக குடும்பமாக 
இருக்கிறார்கள் (பே.௮, 

[ஏக * குடும்பம்] 

[5ம் 5௪7 த.ஏக.] 

குத(குடம்ப/ குடும்பு*குடும்பார். 
ஏககுண்டலன் 5/௪-6பரர, பெ.(ஈ.) 

ஒற்றைக் குழையை யணிந்த பலராமன்; 
ப், 81௦ 080 68-70 1" ௦௨ க 
டு. 

[ஏக * குண்டலள்.] 

[5/4 24௪- த. ஏக] 

/குள்*குண்டு-உரண்டை. குண்டுுகுண்டலம் 

- வட்டம், சன்னம், வாண வட்டம், அடவா் காது 

கயாம், ஊடமொழியில் குண்டு எண்ணும் உடம் 

இல்லை. குள் என்னும் மூரலமும் இவ்லை,] 

ஏக்குரு ௪-௪பாய, பெ.(ஈ.) உடன் கற்றோன்; 

1108 51பவொர், ௦௦16௮0 ப௦ (யாழ்.அக.). 

(ஏக * குரு] 
[5/6 5(7த.ஏக..] 

ஏகசக்ரவர்த்தி ௧/௪-௦௮47௪0ார பெ.(ஈ.) 
தனியாளுமை செலுத்துவோன்: ற21௮௱௦பா 
5046780, 8ப26ல4, ஊரா. 

க.வ. பேரரசன். 

[5/ம 240௮12 5 கு.ஏகசக்கரஉத்தி ] 



ஏகசக்கராதிபத்தியம் 

ஏகசக்கராதிபத்தியம் 5/-௦௮44720 

2௮/0/௮/77, பெ.(1.) தனியராட்சி; நவாவா௦பார் 

5021௮0. 

த.வ. போரசு. 

/5%1. 242:0௮02:20/2௪0/22த.. ஏக 

சக்கராதிபத்திபம்./ 

ஏகசக்கராதிபதி 54௪-2௮0 சபறசம் பெ.(ஈ.) 

ஏகசக்கரவர்த்தி பார்க்க; 866 கீ4- 
௦2/42/21௮1 

[5/0 24/20/2727 0௪0/2 த.௪௧ 

சக்கராதிபதி./ 

எஏகசகடு 6495-2௪9௪, பெ.(1.) 1. மொத்தம்; 

௮௨091௨0916, ௦16. 2. சராசரி; 86௭௮06. 

[5/0 2/7 ப, ஊச த.ஏரச௫கரு!./ 

ஏகசமன் 5/::-2௮77௪, பெ.(.) ஒரு நிகர் 
(வின்.): பார்வ, 58656. 

[ஏக * சமன்.] 

[5 க/சரத.ஏக.] 

[உம்:-அம்௪ம்-௪மம்: சமன். ] 

ஏகசமானம் 6/௪-ோரசரகா, பெ.(ா.) 

ஏகசமன் பார்க்க (வின்.); 566 &242-2/77௮. 

[ரச .* சமானம்] 

[50ம் 5/7த.ஏக.] 

[சம் 2 சமானம்] 

ஏகசரம் 5/௪-221௮7,பெ.(.) காண்டாமிருகம்; 

[௦௦1௦5 (யாழ்.அக.). 

தவ. கல்யானை. 

[5/7 54௪௦௮௮ த.ஏகசரபம், ர 

டு (24 
து ௫. ட ஈரித்த் 

அதக க ட சறட 
தவ ட. நீதி 2 

அ ஷு அட்சி டக 
ன் 7” கத் து * 

2 டம சகி] 
% ட ங்கி 

ட் ் 
ப ஆட 

% 

ஏகதண்டி 

ஏகசிந்தை &:௪-5/௮ பெ.(ஈ.) 1. ஒத்த மனம்; 

பாவார்ர்டு. இணையா இருவரும் ஏக சிந்தை 

புர்ளவாகள். 2. ஒரே நினைவு; 5170167655 04 
பா10056, பரப 51060 291168111௦. 

“நாடொறுமேக சிர்தையனாம் ” 
(கில திு.வா௱ப், 5, 70, 77] 

க.வ. நினைவொருமை. 

[54ம். ச/௪த. ஏக.] 

[சித்து-சித்துசிச்தை..] 
ஏகசிருங்கி 5/௪-5ரப9) பெ.(॥.) ஏகசரம் 

பார்க்க; 866 24(2-5௪/2177 (நாமதீப.). 

[5/ம் கசால்ரர22 த. ஏககிரங்கி] 

ஏகசுபாவம் 5%-தபம்202/77, பெ.(£.) 1 ஒரே 

மாந்தத் தன்மை; 6௭௨11655 01 0150051401 1 

2 றனா50ஈ. 2. பல மாந்தர்களின் ஒத்த தன்மை; 

ஏர௱ரிகர்டு ௦4 ஈ௫ர்பாச ரா பளள 0௨50. 

[5/8 2/25/2-0/72/42:த. ஏகசுபாவம்] 

ஏகத்தாய 1/4 கு.வி.எ.(௮03.) 

ஒருமைப்பட்டு; |, பாரா ௦ப5]3. 

இருவரும் ஏகங்தாய் சழமுதிச் கொடுத்த 
உடன்படிக்மறக (வி்... 

த.வ. ஏகமனதாய். 

5 சசரக. த.ஏகத்தாய், ர் 

ஏகத்துவம் ச௪/௪ரீபாசா7, பெ.(॥.) ஒன்றா 

யிருக்குந் தன்மை; 0081885, பாரு, 10சொய்டு. 

'ஏகத்துவுத்திலே சுழுத்தி பீயமுற் நின்பமே 
பேறு வயப்” (நாசய. தாகு. 109. 

[5/ம் 5/௪-௫௨:த. ஏகத்துவம்] 

ஏகத்தொகை 5/௪-/-002௮) பெ.(ஈ.) முழுத் 

தொகை; 1௦18! ௨ரஈ௦பா( (4). 

[51 54௪2த. ஏக.] 

[தொகு 2:தொனக.] 

ஏகதண்டி ௪(௪-/2ஜ பெ.(ஈ.) ஒற்றைக்கோல் 

தாங்கி நிற்கும் துறவி, திரிதண்டியிலிருந்து 
வேறுபட்டவர்; &50௪14௦ 8/௦ 06815 8 81916 

ஓர்தரீர். பகர். ர். (குருபரம். ஆறா.92). 

[5ம் ௪4/௪௭ த. ஏக] 

[தண்டு 2தண்டி...] 



ஏகதந்தன் 576 

ஏககதந்தணன் 65/௪-௮, பெ.(.) ஒற்றை 
மறுப்பை யுடையவரான பிள்ளையார்; ரந, 

௨ ௦06-1ப5/60 (பிங்.). 

த..வ... ஒற்றைமருப்பன். 

[5/1 542: லாங்2த. ஏகதந்தன்.] 

ஏகதார் 6/-/௪, பெ.(ஈ.) ஒர் இழையை யுடைய 
வாய்ச்சியம்; ௦06 841 10௨0 1வாட்௦ப௮. 

த.வ. சுரையாழ். 

[0ீ. 5/6/2/௪2த. ஏகதார்] 

ஏகதாரவிரதன் &42-/௮௪-ஈ72௦20) பெ.(ஈ.) 

ஒருத்தியையே மனைவியாகக் கொள்ளும் 
உறுதியுள்ளவன்; ௦6 ௩4௦ 80068165 (௦ ௦06 

4176, 0௦0/5 ஈடு, 4, 2, 8), 

த.வ. ஒருதாலிநோன்பன். 

[5/4 242-0272-ப4/22த. ஏகதாரனிரதன்.] 

ஏகதாளம் கு்ச-சவா, பெ.(॥.) ஒலி 
தாளத்தொன்று; ரஸ் ௦04 (16-65 பாட, 
6 01 ௦௪1௪-1248. 'ஏகதாளத்துக் 
கிலருவொன்றாமே ” (பரத. தான...24), 

[5/1. ௧௭௧. ஏக.] 

[தாள் தாளம். ] 

தாள் - காலைத் தட்டி எழுப்பப்படும் சீரொலி. 

ஏகதிரீத்துவம் ௪/௪-071/பச௪௱, பெ.(ஈ.) 
ஒன்றில் மூன்று மெய்மங்கள் உள்ள நிலை: 
பாரடா நர்ஙடு, 

[5/4 சரசார்ட்ற் த. ஏகதிரீத்துவம். ] 

ஏகதேசப்படு-தல் 6/2-/2௦௪-0-0௮/- 
செ.கு.வி.(4:1.) வேறுபடுதல்; (௦ 1௦௦6௦, 
85 81 8000பார். கணக்கு ஏகதேச 
பட்டிருக்கிறது” (4), 

[5/6 2427/25௪712த. ஏக தேசம் படு-தல்.] 

[தேசம் தேயம்.] 

ஏகதேசம் &௪-/2௦௮௱, பெ.(ஈ.) 1. ஒருபுடை: 
௦06 8506 (திருக்கோ.70, உரை). 
2. சிறுபான்மை; 5௮! (6019௦. 'ஏகதேசம் 
குமிழராகவம் பிராமிதம் தீசமம் குற்படமாகவுங் 
கூறினாரம்” (8. 21.2. உர. 3. அருமை: 

ஏகதேசி 

[861685, 8081௦81௨85. ஏகதேசமாக 

அங்கே அது கிடைக்கும்” (4.), 

4. வேறுபாடு; ௨॥ா௦௱௨], 01712௨. 

அதற்கு மிதற்கு மேகதேசம்" (ம.). 
5. மாறுபாடு; 6/பார்6ா, ௱/51216 (ம.). 

6. சமமின்மை; பாஊுாாஊ55. இந்த நிலம் 

ஏகமக௪மா பபிருக்கிறது. 7. நிந்தை; 90 ப56. 
அவன் என்னை ஏகதேசமாக் பேசினான்” 
(பே.௨:/. 8. குறைந்தது; 1௦8 ॥ஈ ரலாட௦ா 

8௨௦18, 1௧7 நர்ர்0் 15 ॥ஈரீகார்ா. 

பகவகானந்தக்தை.் புற்ற இது ஏகதேசமர 
பிருக்கையா லே (௪௫) 4 7 70). 

தவ. ஒருசார், ஒருபுடை. 

[5/0 2/47/252-த.ரகதேசம்.] 

[திசை தேசம்] 

ஏகதேசவறிவு &42-/22௪--௮ுய, பெ.(.) 

_சிற்றுணர்வு; ॥ஈ௱॥(6ர (ா௦1/6006. ஏகதேச 
றிளைச் (94.ப்க.பப் ஏக தேதேச.ப்படுர் 

தகுதியுடைய பொருட்கேயன்றி ஏனையகற் 

குரிததசம்று ” (௪.௪.7 47 சியஞா), 

த.வ. சிற்றறிவு. 
[5/4 5/4/272த.. ஏக்க ௪ம்- நற / 

ஏகதேசவுருவகம் 6/-/௪2- ,”-(/ப1/20/77, 
பெ.(॥.) ஒரு பொருளின் ஏகதேசத்தை 
உருவகப்படுத்தும் உருவக அணி; ஈஓ(௮ற௦ 
1 வார்ன் (0௨ ௦௦௱ழ8ா150 [5 வவ 
6200065560 (குறள், 24, உரை... 

[5/1. 5/447/25௮712௧.ஏகதே௪:ம்-௨. ரகம்] 

ஏகதேசாகாரம் 242122242௮, பெ.(ஈ.) 
அளவுபட்ட உணவு: 111116 *$௦ாஈ௱ 61 16500. 
"உபாதி புற்றி ஏரகதேசகாரம் உயினெனவும் 
அகண்ட காரமிச னெொனலவும் (உபநிடதம் 
பசு. 72), 

/54. 5/27/2௦4-2-/72/2த. ஏக தேத௪- 
ஆகாரம்./ 

ஏகதேசி ௧/5/20/ பெ.(ஈ.) ஒரிடத் 
திருப்புடையது; (ஈர் ரர் (6 1௦ 06 1௦பா௦ 
மாடு மர்ம உ ப்௱ரர6ம் 87௦௨. 'இவ்கைங் 
கோசங்களில்.... ஏக கே௫ியாப்ப் பேரக்குரவு/ 



ஏகதேவன் 

செய்து நிற்கும்" (௪7.௪7.4, 23. சிவஞா../, 

[5/4 51௪725] 

ஏகதேவன் 44௪-/௪௪, பெ.(.) 1. இறைவன்: 

௦6 5பறா௨௱6 000 (6.). 2. புத்தன்; 6ப00௮ 

(திவா.). 

[5/2 5/2. ஏகே வள்.] 

[தே.ம்-தி5 தேவள்.] 

ஏகநாதன் &/௪-72/௪௦, பெ.(.) தனித் 

தலைவன்; 0900, 11௨ ௦16 | ௦7 (௦ 
பார்பன. 

5/1. 242720022௧. ஏகுதாதன்.] 

ஏகநாயகன் 5௪-7௯-௮42௦ பெ.(॥.) ஏகநாதன் 

பார்க்க; 566 5(௮72/27. ஏகநாயகை 

மரனதன் பிரவிருத்தியா லுகு௮ம்” ((ரபபோத, 
22 2) 

[51ம் கிள த. ஏக] 

[நாயன் 2 நாயகன்.] 

ஏகப்பசலி 5/௪-0-02௦21 பெ.(ஈ.) ஒரு 

விளைச்சல் நிலம்; 1௮10 4௮1010 ௦06 ௦00 8 

ல. 

[5ம் 5-0. /௪௮/2த. ஏகபசனி] 

ஏகப்பிரளயம் 6/௪-௦-௦ர௮௪௮7, பெ.(ஈ.) 

பெருவெள்ளம்; ஈப9௦ 1௦௦0. 

[5/0 2/௪0/௮௮/௮2 த. சகமிரளயம்/ 

ஏகப்பிழை &/2-௦-௦/௮) பெ.(॥.) முழுவதும் 

வழு; ௮॥ ஊா௦.. 

[ஏம் * பிழை] 

[5/7 24௪74 த. ஏக./ 

ஏகபந்தனம் 8/௪-௪௮72274/77, பெ.(.) 

னைறிப்பு; பார்பா0, 18519 (யாழ்.அக.). 

[5/0ம ௧௦௮1074722 த. ஏகபுந்தனம்/ 

ஏகபத்திரிகை 6/௪-2௮4௮4 பெ.(.) 

வெண்டு(து)ளசி பார்க்க; 566 /௪7/0/௪௮27 

(மலை.). 

[5/ம 40௪225. ஏகபத்திரிகை.] 

ஏகபாதனம் 

ஏகபத்தினிவிரதம் 5௪-௦0-1721, 
பெ.(॥.) ஒரு மனையாள் நோன்பு; 19/1/॥ீப| 
80818௭06 1௦ 06 ம/76, ரா௦ா௦0 வாடி 

[51. சசரக“. ஏகபத்தினி 

கரிரதம்./ 

ஏகபாதம் 5/௪-௦௪, பெ.(ஈ.) 1. ஒரே 

யெழுத்துத் தொடரால் அமைந்து 

வரும் மிறைப்பாடல்; 518128 ௦7 1௦பா 1065 

21॥| 800 ௨116 பர் ரவு றாக 

பற ௦1 01778] ௱உொ05. 

2. ஒற்றைக்கால் விலங்கு; 8 ௦16-160060 

568806 012914பா௨. எற்றா மதமா 
கேகபாத.ம்" (தொல். பொ....49, உரை], 3. 

இருக்கை வகை யொன்பதனுள் ஒன்று; 8 

0௦86, ௦0€ ௦014 ஈரஈ6 ராப), 0.5. (சிலப்.8, 

25, உரை.). 

[54ம் ரத. பாதம்] 

(பதி பத.ம் பாதம்] 

ஏகபாதா் 5/2-22/2/; பெ.(.) ஒற்றைத் தாளர் 

ஆகிய சிவத் தோற்றம்; 8 ௱ா௭ா[2518140 ௦7 

5௭ மராம் ௦௩6 1007. 

[54ம் கத. பாதா] 

(பதி: பாதம்: பாகர் / 

ஏகபாதனம் &/-22/272/7, பெ.(॥.) ஒக 

இருக்கையாசன வகை; 8 470010 0051பர6 

(குத்துவப்.108, உரை). ் 

[5/0 க/74௦2௮722த. ஏகபாதனம்/ 



ஏகபாவம் 

ஏகபாவம் 654௪-02௮7), 

எண்ணம்; பாவா. 

பெ.(ஈ.) ஒத்த 

[5/7 ௧/௪ - ௦222. ஏகபாவம்/ 

ஏகபாவனை ு௪-020/2௮ பெ.(ஈ.) 

ஒருமையாக எண்ணுகை; 0௦1௦6014௦0 ௦7 

ாவா655, 85 04 16 பானா56. 

[5/ம். க/ம020722 த. ஏகபாவனை,] 

562-பபர்சை, பெ.(ஈ.) 

பசப்படைந்த ஒற்றைக் கண்ணையுடைய 

குபேரன்; பக, ஈஸா 8 400 (வரார் ரா 

96 4/6 (சூடா.). 

ஏகபிங்கலன் 

[5/6 ச/சற/0ர௮2-த. ஏகபிங்கலள்.] 

ஏகபிராணன் 64௪-27௪, பெ.(ஈ.) ஒருயிர் 

போன்ற நட்பு; ஈரா ரார்6ுகொர்ற ள்; 

065005, 95 ரீ ஷூ னாக ௦6 (85. 

[5/7 5/2ம2ா௭2௧. ஏகபிராணன்.] 

ஏகபுத்திரன் 6/௪-2பரீர்சர, பெ.(.) 1. ஒரே 
மகன்; ௦ டு 800. 2. ஒரு மகனுடையவன்: ௦06 
௦ 145 8 டு 50. 

த.வ. ஒருமகன். 

[5/5 24270 பட்ப்2த. ஏகபுத்திரன்..] 

ஏகபோகம்' 5/:௪-2௦727, பெ.(ஈ.) மொத்த 
நுகாவு; 5016 ஊர்ரோார் ௦ா 0௦55658101. 

த.வ. ஒருமைத் துய்ப்பு. 

[5/:4. 5/௪-0/072-த. ஏகபோகம்] 

ஏகபோகம் 65௪-௦௭௭, பெ.(ஈ.) ஒரு 
விளைவு பயிர் வைத்தல், ஆண்டுக்கு 
ஒருமுறை வளரும் பயிர்; 811916 00 16 ௮ 
புல. 

[5/1. 627. போகம்] 

[பூகம்:போகம்.] 

ஏகம்' 5/6, பெ.(ஈ.) 1. ஒன்று; பா!( (திவா... 
2. ஒப்பற்றது; 191 ஸுர்/௦் 15 பார்பி. *க 
பனை தி! நிரைத்தலே ” (சீவ. 2395), 
3. தனிமை; $01447655, 89/௨0655 (திவா.). 
4. வீடு; ரவ |]டனாக11௦1 (சூடா.). 

2/8 ஏகராசி 

5. மொத்தம்; 1014] (8.). 6. வேறுபாடின்மை; 
|ொர்நு, பாடி. வாரிகணங்கட் கேகமபெனல் 
போல” (வேதா... 727). 7. அக்குரோணி 
எட்டுகொண்ட சேனை; ௮ 0018151100 ௦74 

௨101 ௨0% பா2ா!/5 (பிங்.). 8. மிகுதி; 

௮ட்பாளொ௦. “பொருசர் ஏகமாப்கி குனிந்து 
க்கிறது 

[54ம் 5/2 த. ஏகம்] 

ஏகம்” 54:௮7, பெ.(1.) வெண்கலம்; ௮-௮! 

(யாழ்.அக.). 

ஏகம்பட்சாரம் 56௮௦௮2௮௮77, பெ.(ஈ.) 

மாழை வகை; 0 ௦14 ௱வ! ௫). 

ஏகம்பம் 5/௯772௮7, பெ.(.) காஞ்சி சிவன் 

தலம்; ஈக௱உ ௦07 8 ந 86, 1ஈ 
20/7/221/2/2/77. 

(தேயா. 7029, 6) 
'ஏக.ம்.பதி துறையசன் 

[5/4 காச 2 த. ஏகம்பம்] 

ஏகம்பன் 5/௪772௪, பெ.(ஈ.) காஞ்சிபுரத்தில் 
கோயில் கொண்ட சிவபிரான்; க்க, 
4/0 060 1ஈ 16 உ௱ர்6 சர் 2077/22/:௮:௮/7. 

'ஏத்திநின்ற வேகம்பன்றன்னை' (தேயா. 
0:22 7) 

[5/ம் ச(ல 2 த. ஏகம்பன்] 

ஏகமாயிரு-த்தல் 5(277-ஆ-/ப-, செ.கு.வி. 
(2.1.) 1. ஒன்றாயிருத்தல்; (௦ 6௨ பாரர்ஒ0. 
நானேகமாய் தின்னோடிருக்கு நாளெத்து 
தாள்” (தாம, சங்குநிறை. 6). 2. மிகுதியா 
யிருத்தல்; 1௦ 0௨ ௨ட0பரொர். 

[$/1. ௪4௪4 த. ஆ.யிரு-த்தல்.] 

ஏகரா ௬௭௪ பெ.(॥.) ஏக்கர் பார்க்க: 56௦ 
6/2 

/[519. 4௨ 5 த. கரா. ] 

ஏகராசி ௧4௪-729) பெ.(ஈ.) காருவா 
(அமாவாசை); ஈய ௱ா௦௦ஈ. ஓனியோனை 
யேகுராகியிணி னெய்து வெகிர்க்கும் 
பசேகராகு ” (கம்பரா. இரொணன்றோ. 79). 

[5/7 காச த.ஏகராகி / 



ஏகரூபன் 

ஏகரூபன் &/:2-/2 பெ.(ஈ.) இறைவன்; 000 

(யாழ்.அக.). 

த.வ.. கடவுள், ஒருருவன். 

[5/0 2/77/0௪2 த. ஏகளுபன்.] 

கூ. உருவம் 2 5. 002. 

244 பெ.(11.) உயரம்; 10ம். 

ஏகலபுச்சன் 54௮2-2222, பெ.(॥.) கிறுக்கன்; 

௦௮3 1601. 

ஏகல் 

ஏகவசனம் 24௪-௦2௦227௮/77, பெ.(.) 1. ஒருமை; 

19 ப/கா, ஈப௱டள. ஊாருமென் றவாகளோ 
கவசனமுஞ் சொல்வா” (திருவேங்.சத. 778). 
2. மதிப்புயர்வாகப் பயன்படுத்தும் பன்மைச் 

சொல்லான அவர் நீர் என்று பேசாது அவன் நீ 

என்று பேசும் மதிப்பு குறைவானச் சொல்; 

01816506€017ப! ரசா, 59, 100 ௦. ற. 

“அவள் ஏச வசனமாய்ப் பேசினான் (0.௦1. 3. 

சத்திய வசனம்; 0150, பறாரீடுஈமாஒ%6, (பரட், 

95 8 0/8ா655 ௦7 514 (.). 

[5/1 5/0௪௦௮௪2த. ஏகவசனம்.] 

ஏகவட்டம் 64௪-டீ௪7/௪/77, பெ.(.) ஏகவடம் 

பார்க்க: 596 542-0௪7. இன மணிப்பு று 

போச॥்ட மாம் (பெரு௩் இயம 5ரர:௮ 792/, 

[6/7 2/௪:த. ஏக.] 

[வல் ஃவள்2வட்டு2வட்டம்.] 

ஏகவடம் 5/௪-ட௪௦7, பெ.(॥.) ஏகாவலி 

பார்க்க; 566 கசீக் பொங்கிள நாகமொ 

ரேகுஉடத்தோடு (கேவா. 350, 7. 

[5/1 54. ஏக..] 

/வட்டம்2வடம்..] 

ஏகவல்லி 54௪-௦௮1 பெ.(ஈ.) ஏகாவலி பார்க்க; 

566 க்சர்(பெருங்.உஞ்சைக்.46, 211). 

ஏகவாசம் 5/2-௦22௮77,பெ.(ஈ.) 1. தனிமையாய் 

இருக்கை; 50118௫ |1ரீ6 ௮5 ௦7 8 ஊர். 

2. கூடியிருக்கை; மேத 1௦9௮. 

[8/8 50௪௪0௪௦௪௮2 த. ஏகவாசம்/ 

ஏகவேணி 

ஏகவாணை 4௪-௭௮ பெ.(॥.) பொதுவற 

ஆளுகை; 80/6 ௦4/0. 'ஏகவானைச 

வெண்குடை (சீவக. 747]. 

[5/1 5/:௪2-/722த. ஏகவாைை,] 

ஏகவாரம்' 5(2-௩2:2/77, பெ.(1.) ஒரு போது 

(ஒரே வேளை உணவுூ); 0௨7114 18544810, 5ப௦் 

25 1/0 ாு ௦௨ ௱௦௮/. இன்று 
ஏக௨ரரந்தான் உண 

[5ம் ௧5௪-௮22. ஏகவாரம்] 

ஏகவாரம்” 5/௪-௭௮௮7, பெ.(ஈ.) ஏகாவலி 

பார்க்க; 856௦ கசக் ஏகவார .மிவங்கு 

கழுத்தின் (பெருங். ரானா... 25). 

[5/7 சாட்னா. ஏகவாரரம்..] 

ஏகவிடுகொடி 5/௪-/-(௦01 பெ.(.) 

ஏகாவலி பார்க்க; 56௦ 5:70:21 

'ஏகவிடுகொடி யெழிற்றே ளெழுதி (பெரும் 

உஞ்ஹசச். 34, 27] 
[ஏக 4 விழ? - கொடி] 

ரீம். கத. ஏக.] 

ஏகவீரன் 5/-ச7௪ பெ.(.) தனிவீரன்; 

பார்பட ௦ 1௦௦ழறகாகட்16௨ ஙகாமா 

(திவ்.திருவிருத்.13, வயா.). 

[8ம் 2447த.ஏக..] 

[வற வரவர. 

ஏகவீரியன் 3/௪-ஈரம்௪, பெ.([.) வீரபத்திரன்; 

ஏரா2-டா௮01௮ (பிங்.). 

[58 5/சரத. ஏக. 

/வீறு வீரியம் வீரியன். அன். - ஆண்பால் 

ஈறு] 
ஏகவெளி 54௪-1௪4 பெ.(.) பெருவெளி; 8106, 

௦றல 50806. 

5ம் 4௪7. ஏக] 

ஏகவேணி க/௪-ஈகரர[ பெ.(॥.) ஒற்றைச் 

சடையுடைய மூதேவி; 9000855 ௦7 

யாக, பாரா ார 006 1௦௦௩ (பிங்.). 

[5/4 227027/2 த. ஏகவேணணி] 



ஏகன் 580 

ஏகன் கச, பெ.(.) 1. ஒருவன்; 006௨ ௱௭. 

2. கடவுள்; 000, 85 006. ஏச னதேக ணிறைவ 
டி வாழ்க "(திருவாச..ர 5). 

[5/7 4௪2 த. ஏகன்.] 

ஏகாக்கிரசித்தம் 642/42-௦/44277, பெ.(ா.) 

ஒன்றிலே ஊன்றிய மனம்; ௱ாாஈ0 

60௦6ார்ாக160 00 016 00/60. 

ஏரகாக்கிரசித்தமென்னறும் உிரதங்கெ.டாத 
திடனிரதம்' (சிவம்பிரபுற். பிகோக.8), 

[5/4. 5207௪7௦122 ஏகாக்கிரசித்தம். ] 

ஏகாக்கிரதை 52௪/௮] பெ.(ஈ.) ஒன்றிலே 
மனம் பதிந்திருக்கை; 00௦1124௦ ௦4 ரர். 

[5/0 சர்சராச2த. ஏகாக்கிரதை.] 

ஏகாக்கிரம் 424௮, பெ...) வளமான 

சாப்பாடு; ர் 6௮. 

த.வ. நிறைவுணா. 

[5/6 2/74௪0122த. ஏகாக்கிரம்.] 

ஏகாகம் ௪/௬ பெ.(.) இறந்தவர்க்குப் 

பதினோராம் நாளிற் செய்யங் செய்கை ௦௱௦ஙு 

10 16 060625௨0 ௦ 171௨ 11147 

த.வ. பதினோராம் நடப்பு. 

[5/7 ச4சர௪ 2 த. ஏகாகம்.] 

ஏகாகாரம் 64௪6௫௮, பெ.(ஈ.) 1. மாறாத 
உருவம்: பா௦வா0 1௱. சூரியன் 
சந்திரனைப் போலன்றி ஏகாகாரமாய்த் 

தோன்றுகின்றான் . 2. ஒரு படி; பாரா 
௱உாஎஊ. தேற்று முழுதும் 
ஏகாகாரமாகப் பெய்தது : 

0௪2017 

[5/7 கச ஐ. ஏகாகாரம்.] 

ஏகாகி ௪6 பெ.(ஈ.) தனித்திருப்போன்; ௦1௦ 
௦ 15 ௫06, 50118௫ றா. 

[5/1. 5422 த. ஏகாகி] 

ஏகாங்கநமக்காரம் 420/௪, 
பெ.(॥.) தலை தாழ்த்திச் செய்யும் வணக்கம்; 
ஓரி 16 680 11 8/0, 85 16 301 ௦7 
29 5016 ஈாளாட௭ ௦7 1௦ ௦௦0(சங். அக.) 

ஏகாசம் 

[5/1 527௮/102/7/7725/42/22த.. ஏகாங்க 

நமஸ்காரம்] 

ஏகாங்கம் 56௪79௮7, பெ.(1.) 1. தனிமை; 

50111ப06 (யாழ்.அக). 2. சந்தனம்; 5810௮! 

4௦௦0 (பச்.மூ.). 

[5/4 47௮/1 த..ஏகாங்கம்.] 

ஏகாங்களூபகம் 52/172-10/0௮927, பெ.(.) 

உருவ வகை; 8 (பா ௦71 ஈரக் 

(மாறனலங்.பக்.181). 

[5. 242 4 அரச * [பமா]. ஏகாங்க 

ரூபகம். ] 

ஏகாங்கி' 5/௪/௪/ பெ.(.) திருமாலடியாருள் 

ஒரு வகையார்; 8 019585 ௦7 4௮/8 08/3 

06/01665 (குருபரம். ஆறா.172.). 

[5/1 சுசரர்? 2 த. ஏகாங்கி!] 

ஏகாங்கி“ ௬௪9; பெ.(ா.) குடும்பமின்றித் 
தனித்து வசிப்பவன்--ள்; 511016 6500, ௦௦ 

கட ௭5 ஈ௦ 18ராரி[ு. 

த.வ. தனியன். 

[5/7 சர்சீரர் 2 த. ஏகரங்கி] 

ஏகாசம் 222௮, பெ.(ஈ.) தளர்வு உடை: 
1௦056 01010 ௩ 08 16 8௦ப10875, 

ச் ட ௫ ௪ ௪ 51. “ஐந்தலைய மாசுணங்கொண்டம் 
போற்றோண்மே லேகாசமா விட்டு" (கேவா; 
257 3), 

[5/1 6/427௮775ப 2: த. ஏகாசம்,] 



ஏகாட்சரம் 

ஏகாட்சரம் 65/42/2௮௮7, பெ.(1.) நூற்றெட்டு 

மெய்ம்மறைகளுள் ஒன்று; ॥வா6 ௦07 9 

பட211/580. 

[5/ம. 5/2(௮௮த. ஏகாட்சரபம்/ 

ஏகாட்சரி 542/2 பெ.(1.) 1. ஒரெழுத்தாலாய 

மந்திரம்; ா௦ா௦8941/2010௦ ற௱வாராக. 

2. உயிரோடும் தனித்தும் ஒரே மெய் வரும் 

இறைப்பாடல்; 0ப91211 0௦0௦560 ௦74 176 

596 0௦0015௦0௮1 ॥ ரா ௦0௦௱%௭௮4/௦ காரர் 

வா ப5 ௩௦1/5, 85. தித்தித்த தோதிக் 

திதி (1:). 
[5/ம கி: த. ரகாட்சரி] 

ஏகாட்சி 522/0 பெ.(.) 1. ஒன்றைக் கண்- 

ணன் -ணி; ௦6 860 ற6ா50. 2. காகம்; 

௭9௩, 5ப000560 1௦ 526 ௦ாடு நம் ௦6 6 

21 [ா6. 

[5/ம ௪௮222. ஏகாட்சி] 

ஏகாடம் ௬42/1, பெ.(1॥.) ஏளனம்; 

500111 10, 3651. எசன்னத்துக்கிற்கு 
ரர. ர் செய்கிறீர்” (கமம். 

கிருண்றராயா, கீரீத.5), 

ஏகாண்டம் ககா, பெ.(.) முழுக்கூறு; 

கர் நர்/ள் 15 ௦8௦06 0160௦, ॥௦் ௨௦0௦ ௦7 

015. ஏகாண்டமான தூள். 

[5/ம 547. கண்டம்] 

/ஏக-கண்டம்”ஏகாண்டம்.] 

ஏகாதசம் 5/4/௪2௦௮/77, பெ.(॥.) பதினோரா 

மிடம்: ௨ 1114 ௨/9 ரா ௦65 2௪71௪- 

கா... 'ரகாதசந்தனள்னி லெக்கோளு 

நிகரென்ளா (பாரத. புதினோழாமம்..2243. 

[5/1 2/௦௪2௮72த. ஏகாதச] 

ஏகாதசர் க(ச/சமசு பெ.(ா.) 1. ஏகாதச 

ருத்திரர் பார்க்க; 5668 5/:7/222/ 01/27: 

'எண்வசக்க கோகாதுசாகசர் (௫27. 7040) 5, 

2. பதினோறாபிடத்துள்ள கோள்; //2497 1 

(௨ 111 9 ரா ௦00௦5 சோபா 

(கம்பரா.திருவவ.110). 

[8/4 5:2௦:௪௪௪2த. ஏகாதசா்.] 

ஏகாந்தஞ்சமாப்பி--ததல் 

ஏகாதசருத்திரார 542/௪௦௪-பா  பெ.(.) 
பெருந் தேவன், சிவன், உருத்திரன், சங்கரன், 

விசயன், நீலலோகிதன், ஈசானன், 

வீமதேவன், சுபாலி, பவோற்பவன், செளமியன் 

(திவா.), அரன் 1௦1 சிவன் (பிங்.); 16 11 

£(/0725, 85 0855 01 0005 42. 

[5/1 5202௪௦௪/ப07:25.ரகாதச ர௬த்திரா./ 

ஏகாதசி 24272௦ பெ.(ஈ.) பதினோராம் நாள்; 

1 111) ௦ மார் ா க 7௦ம் ஈரம். 

த.வ. பதினோரமை. 

[$/ம். 2/2225/2த. ஏகாதசி] 

ஏகாதசிவிரதம் 642/22/07௪/2/77, பெ.(.) 
பதினோராம் நாளில் மேற்கொள்ளப்படும் 

உண்ணா நோன்பு; 199511 ॥௦௦பா ௦7 பரப 

௦ 16௨ 242120 

[6/4 5222௮/-0/21௮772த.ஏகாதசிவிரத.ம்] 

ஏகாதிபத்தியம் 5௪/௪1: பெ.(॥.) 
தனியராட்சி; ந8ா8௱௦பா* 50/681610டு, 

உற். ஏகாதிபத்தியம் விடாமல் (இராமநா, 

பாருகா...., 

[9/ம் 4/4201/0-ற/22 த.ஏகாதிபத்தியம்/ 

ஏகாதிபதி ௪௪௪ பெ.(॥.) மாமன்னன்; 

வாக௦பா் 5067௨0. 

த.வ. தனியாண்மை அரசன். 

[5ம் க/சம)/0௪0த... ஏகாதிபதி] 

ஏகாந்தசேவை ௪447/௪-22/௪7 பெ.(.) சில 

திருவிழாக்களில் இரவில் தனித்து நிகழும் 

இறைப்பணி; 1௨ 800௨8206 0௦7 (6 900 1 

2 [ாற€ 11 00௦௦658101 ௨௩ ஈர் போட 

5011௦ 1௦25114515. 

த.வ. தனிச்சேவை. 

[5/6 சகா ௪2/22த. ஏகாற்தசேலை.] 

ஏகாந்தஞ்சமர்ப்பி-த்தல் 5/47/2/702/77௮/0,0, 

செ.கு.வி.(4.1.) ஊர்திகளில் தெய்வ 

உருவங்களை வைத்துக் கச்சுச் சாத்துதல்; 1௦ 

1251௨ ௮ 10௦1 1௦ 115 /60/௦16௨ 101 9 

0௦0௦658100. 



ஏகாந்தம் 

[5/1 44௮7272710. ஏகாந்தஞ் 

சமாம்ப-./ 

ஏகாந்தம் ௬௪1277, பெ.(ஈ.) 1. தனிமை; 

1௦1 வ111858, 8011100906. ஏகாந்த மினிது” 
(குணிபபா:.1 742 25). 2. ஒருவருமில்லாத இடம்; 

501118ரு ற18068. 3. கமுக்கம்; 86807. 

அவனுடன். உனக்கென்ன ஏகாந்தம் : 
4. உறுதியான (குறள், 563, உரை); சோடு, 

5. நாடிய ஒரே பொருள் (அறநெறி.18); 5016 

96, ௦06 டு 80. 6. தகுதியானது; 1௮1 

மர்ர்ள் 15 8௦ல் 0 ரர். ப்ரஹிம்ஸைக்கு 
ஏகாந்தமான காலத்திலே” (திவ், தயவனாகதி, 

2 வயா 

[5/4. கசா? த. ஏகாந்தம்] 

ஏகாந்தவாதி 5(௪/௪-ட௪ பெ.(ஈ.) துறவு 

நெறியாளர்; ஈ௦-84, 96 ௦006 ்௦ 1௦௦1 97 
யார05 ரா௦ற ௦ 006 0௦ரார் ௦7 பா, 

ஏகாந்த வாதிக ளெண்கெட்ட வாதம் போல்” 

(அறநெறி 78). 
(240. /72-000072 த.ஏகாந்தவாதி] 

ஏகாந்தவாழ்வு 564/2-62//ப, பெ.(ஈ.) 

1. தனி வாழ்க்கை; 811016 |76. 2. துறவியின் 
வாழ்க்கை; ௦951௦ |[76. 

[ஏகாந்தம்* வாழ்வி 
[5/4. ௪2௭ த. ஏகாந்தம்] 

ஏகாந்தன் 66270௭ பெ.(॥.) சமய 
நோன்பினன்; 060196 4௦96 ஈா்ஈ0 15 160 
0 900 ௮1006. "மாதேவாக் கேகாந்த 
ரல்லராஇல் ” (கே.௨£; 1230, 70) 

ஏகாந்தி கர் பெ.(.) 1, ஏகாந்தன் பார்க்க: 
566 542/7. 2. ஒரே வழி நோக்காளன்: ௦1௦ 
4/௦ 10015 எம் (005 1௦0 ௦ஈடு ௦06 ௦௦ம் 
௦1 ஏரல் (தேசிகப்.பரமத.26). 

[5/4. ககா? 6405 த.ஏகாந்தி] 

ஏகாந்தநித்திரை 5ஈ௧/௪-ஈ1/ன பெ.(ஈ.) 
1. அமைதியான தூக்கம்; 80661 51660. 

லு ஏகார்க்களம் 

2. உலக தொடர்பு சிறிதுமில்லாத துறவுநிலை; 

வாப்£ா6 26542014௦0 ௦74 1162 85041௦, 11626 11௦ 

டே ௦ (சங்.அக.). 

த.வ. தனித்தூக்கம். 

[5/1 ௮2/02 த..ஏகாந்தநித்திரை..] 

ஏகாம்பரநாதர் 5(2770272-72/2) பெ.(.) 
காஞ்சிபுரத்தில் கோயில் கொண்டுள்ள 

சிவபிரான்; 5௪ 27 2௦/7/220/2/2/77. 

து.வ. சிவன். 

[5/4 212 720௪2த. ஏகாம்பரதாதுா்] 

ஏகாம்பரார் ௪௧௭௦௮௮, பெ.(ஈ.) ஏகாம்பர 

நாதர் பார்க்க; 566 642770௮720 

ர்5/். ணா/௪2த. ஏகாம்பர] 

ஏகாம்பரம் 5/௪71௦௮௮, பெ.(॥.) ஒரு 
மாமரத்தின் கீழ் சிவன் கோயிலைக் 

கொண்டுள்ள காஞ்சிபுரம்; 8 ஈக௱உ 1௦ 

2௦/7/2202/8/77, ௨ 0ட/ 1வ௮ா௦ப5 1௦ [15 5௪ 
5ாாாஉஊஉ பாடா உ ராா௦௦ 166. 

“தொல்றுலகு பகம் காசியேகாம்.பரம 

(அற.௪த.59). 

/5/ம். ககர த. ஏகாம்பரம்.] 

ஏகாம்பரன் 543775௮௮ பெ.(॥.) ஏகம்பன் 
பார்க்க; 566 54௮-7ச்சு 

[5/6 கசகசா. ஏகாம்பரன். 7] 

ஏகாயம் 64௪7, பெ.(ஈ.) ஏகாசம் பார்க்க: 
56௨ 522௮77. “தோலு டயாை 
யேகாயமிட்டு” (தேவா. 799 4), 

ஏகாயனரா் ௪4௬௪௪; பெ.(ஈ.) மாத்துவர்; 
442045, 1௦0 (ர் 0௦௦11௨ (947 ந வுப 
81006 16௨05 10 0௦ ௦8 10060 10 
59/4/௮14௦ஈ (ஈடு, மஹாப்ர.). 

[5/4 24௪௮௮௮௪2.ஏகாயனார் / 
ஏகார்க்களம் ௧:௪௪ பெ.(ஈ.) 

தீயநாளறிதற்குரிய சக்கரம்; 0180௮ எலா 
ப 1௦ ரா ௦பர 118050101௦ ப5 ப ஷெ5 
(விதான.பஞ்சாங்.28), 

[5௩ 52 *௮/9422த. ஏகார்க்களம்,] 



ஏகார்ணவம் 

ஏகார்ணவம் 6/௪௪௦௮, பெ.(॥.) ஊழிப் 

பெரு வெள்ளம்; 605/௦ 061ப06. 

"இப்படி ஏகாரணவத்திே தணிய 

சாய்ந்தருளுகிறவள் தான் ஆர் என்னில்” 

[டு 15 4 பக்...225) 

ஏகாரவல்லி 5/௮ பெ.(ஈ.) 1. பாகல் 

பார்க்க; 566 ,922௮/ (மலை.). 2. பழுபாகல் 

பார்க்க; 566 02/02 3. பலா பார்க்க; 88௦ 

242 (மலை. ). 

5/6. 5320௮1] 

ஏகாலத்தி ௪௪௮ பெ.(£.) ஏகாலாத்தியம் 

பார்க்க; 596 52/21/2777. 

ஏகாலாத்தியம் ௬௪௪ர்சா, பெ.(£.) 

பூசையில் சாமிக்குமுன் ஏற்றும் ஒற்றைச் சுடர் 

தீபம்; 51916 [97% ௫௮/௨0 66016 8 10௦11 

40510 (பரத. ஒழிபி.41, உரை... 

[58 6௮2022. ஏகாலாத்தியம்..] 

ஏகாவல்லி 5/௮ பெ.(॥.) ஏகாவலி 

பார்க்க; 86௦6 2௪7 (6... 399. 

[5/4 கத. ஏகாவல்னி]/ 

ஏகாவலி 542௮7 பெ.(.) ஒற்றைச்சர மாலை; 

19 9௦/08 ௦ ற 1600௪0௨ ௦1 ௮ 51001௦ 

கரா. 'ஏகாகஸியு் சாத்தீரே ” (கவிஈ,200, 

ப(துய. 
[6/0 242-0௮௪. ஏகாவலி] 

ஏகான்மவாதம் 5(21772-02/௪/7, பெ.(॥.) 

படைப்பு ஒன்றைத்தவிர வேறொன்றுமில்லை 

அறுதியிடும் மதம் (சி.போ. 

அவைய.பக்.47); ௱௦/51(10 0௦0178 

௮௦௦௦1040 1௦ ள்ள 10௦௪ 15 டு ரல), 

412., 1145 50. 

என் 

த.வ. ஒராதன்மதம். 

[6/7 க/சாசராரணப202/77 2 த. ஏகான்ம 

சபாதும்] 

ஏகோத்திட்டம் 

ஏகி &6 பெ.(॥.) கைம்பெண் (வின்); ௩10௦3, 

25 008 பர்௦ 16905 8 100 [76 1ஈ (6/5 

40110. 

[5/0 5/௪ 2 த. ஏகி] 

ஏகீபவி-த்தல் 56௪, செ.குன்றாவி.(4:(.) 

ஒன்றுபடுதல்; 1௦ ௦௦016, 002/6506. 

[5/0 5//ம/2/௪- 2 த. ஏகிபவி-த்தல்.] 

ஏகீபாவம் 5/௪, பெ.(ஈ.) ஒன்றுபடுகை 

(சி.சி.6, 1, ஞானப்.); 

[5/௩ ௧௪2௪ 5 க. ஏகிபாலாம்/ 

ஏகீயன் ௯9 பெ.(ஈ.) தோழன்; 11/80 

(யாழ்.அக.). 

[$/ம 0௪2௧. ஏகியன்.] 

ஏகூன் ௪4, பெ.(.) முழுவதும்; 817௦16. 

[ரீஎ/7. ச(ப்0-242த. ஏகூன்.] 

ஏகோத்தரவிருத்தி 242/2:௪-௦70//4 பெ.(1.) 

இறந்தவர்க்கு முதற் பத்துநாட் செய்யும் ஒரு 
சிராத்தம் ஈமக்கடன் (பிரா.); ௦௦860ப1/௮। 

ரிட்பர்ா ௦7 00/25 ௦14 706 போர 6 1751 

12 05 ௮7 02௮1, 16 பெகார்டு ரல 

டரா 1101288560 68011) ஆ டூ ௦06 பார் ௦4 

225 பா. 

த.வ. நீத்தார்கடன். 

ரம் 54௪7 ப212-070010/ 2 த. ஏகோத்தர 

விருத்தி] 

ஏகோத்திட்டம் 540/1/2/77, பெ.(ஈ.) 

இறந்தவர்க்குப் பதினோறாம் நாளிற் செய்யும் 

ஒரு நடப்பு; 32209௪ 07 1பாஊவ| [((6 

௦௦0 ௦ஈ 17௨ 111 ஸே வனா ௪4 10 

(1௨ 0606௮560 6)001ப51/1, 1/௦ பர் 

பெயர ௦ வா௦65107. 

த.வ... நீத்தார்நடப்பு. 

[9/4 2(27ப/0-015/2.] 



ஏகோதகம் 

ஏகோதகம் 52/௪4, பெ.(1.) சிற்றாறுகள் 

ஒன்று கலக்குமிடம் (வின்.); ரிபன௦௦ ௦7 

25, பாரா ௦8 ௦6 568 மார் வா௦்ள. 

[5/5 54070௪ 2 த. ஏகோதகம்.] 

11 செ.கு.வி.(1.॥.) 

ஒன்றுபடுதல்; 1௦ 06௨ பா/(60. 'ஏகோமித்து 

முளைத்துக் கொண்டார்” (இராமதா. 

உயுத்த. 28), 

[57ம் கம 2 த. ஏகோபி-த்தல்..] 

ஏட்டு 540, பெ.(॥.) காவல் துறையின் 
தலைமைக் காவலா; [1680 ௦00812016. 

[£. 72௪225 த. ஏட்டு] 

ஏணகம் 87௪7௮7, பெ.(.) ஒருவகை மருந்துச் 

சரக்கு; ௨ ப0 (நாமத்ப.395). 

ஏணம் ௮, பெ.(ஈ.) மான்தோல்; 066 8/0 

(4). 

[5ம் காச 5 த. ஏணம்.] 

ஏத்திரி ச பெ.(॥.) சாதிபத்திரி; ஈாக௦6, 8 

50106. 

ஏகோபி-த்தல் 6482, 

[0. /௪ஈ௭07/ 2 த. ஏத்திரி] 

ஏத்துவாபாசம் 6//ப2௦2௦௮7, பெ.(ஈ.) 
ஏதுப்போலி (பிரபோத.42, 5) பார்க்க; 866 

61(ப-0-020/7 

[5/61./2/ப 402௦௮7 2: த.ஏத்துவாபாசம்] 

ஏதனம் 827௮77, பெ.(ஈ.) மூச்சு விடுகை: 
ஒலு (யாழ்.அக.). 

[5/4. ௪121௪ 2 த. ஏதனம்] 

ஏதுனம் 50/7௮), பெ.(1.) அரிதாரம்; நூவிங 
ஊு௱எ! (யாழ்.அக.). 

ஏப்பிரன் 8௦௦௭௯, பெ.(ஈ.) இழுவண்டி 
முதலியவற்றில் உள்ள மூடுதுணி; 80௭௦, 
ளா 10 1605, 861 ௨௦௧6௮. 

[£. 42மா2 த. ஏம்பிரன்..] 

ஏமகரம் காச, பெ.(ஈ.) பொன்: 0010 
(அக.நி.). 

[5ம் கன 2 ௧. ஏமகரம்.] 

ஏரம்பம் 

ஏமகூடம் க7ச௪-602௮77, பெ.(ஈ.) 1. எண்குல 

மலைகளுளொன்று (கந்தபு.அண்டகோ.34); 

1௭6 ௦4 8 ஈா௦பொர்ல்ா 10 116 ஈ௦் ௦4 11 

ப்ரி, 016 07 ௪5/2-(0//2-027120477. 

2. மேரு (திவா.); |4(. 704. 

[5/% 2௪-02 2 த. ஏமகூடம்] 

ஏமதாரி 2772227/ பெ.(1.) பொன்னூமத்தை; 

016 8௨ (பச்.மூ.). 

[5/0 7477௪-017ப5/ப/௮ 2 த. ஏமதாரி] 

ஏமந்தருது ௧7147/2-1ப//0, பெ.(ா.) முன்பனிப் 

பருவம்; 11௨ ஈ௱௦ண்க ௦7 77௪480 127 006 

௦4 51% 70/10. 

[5/1 //271௮/27ப/பண 2 த... ஏமந்தருகுப] 

ஏமநாகம் 4/772-29௮/77, பெ.(.) ஊமத்தை; 

௦1-80 (சித்.அக.). 

[9/1 கா௪௩720722 த. ஏமநாகம்/ 

ஏமாங்கி ௪7ம/ 

ஊர் (நாமதிப.). 

பெ.(॥.) நிலவுருண்டை; 

த.வ. வையம். 

[5/1 /04774/9/5- த. ஏமாங்கி] 

ஏரண்டி ௮ பெ.(.) திப்பிலி; 1௦70 ஷன 
(சங். அக.). 

[5/8 சர்ர் த. ஏரண்டி.] 
ஏரம்பம் 82772௮, பெ.(ஈ.) யானை: ஒல! 

(நாமதீப.). 

[5/4 /க௮ாம்௪ 2 த. ஏரம்பம்.] 



விளம்பி 

ஏவிளம்பி ௪௮7747 பெ.(॥.) ஓர் ஆண்டு; 1௪ 

3191௩3 ௦7 176 )/பற!(னா ௫016 ௦4 60 46216. 

[5/0 கா௪-/௮70௪ 2 த. ஏவிளம்மி/ 

ஏனம் 57௮/77,பெ.(11.) குற்றம்; 13011 (யாழ்.அக.). 

[5/4 2௪5 5 ஏனம்] 

ஐக்கவாதசைவம் ௮/42-௦/2/2-2௮0/௪/77, 

பெ. (ஈ.) சிவணியத்தின் அகப்புறச் சமயத் 

. தொன்று (சி.போ.பா.அவை.); (52ங்ல) 9 

52௪ 5600 வார் சொ! 16 47௪0௮77௪1௪ 

(௦ 16 801/5 800 060895 14௮1 116 850015 

211217 1௨ ௦101! பாட 51216 பவ 

(ஷூ ஈட 9006 1௦090 1௨ £௦பா் ௦7 

டார ௮00 0௦% 11௨௱5வஙவ [0 ௦7 81 

42/7772, 006 ௦7 ௮42-2-0ப/2-02-02/774/4/7. 

[5/1. அ்ப72/ச7ககற்ன 2 த. ஐக்கலாத 

ச௦௪பம்.] 

ஐக்கியநாடுகள்சபை அ்்ற்சசிற்ஏச 

௪௪ம் பெ.(ஈ.) உலக ஒன்றிய நாடுகளின் 

பேரவை: பா॥(60் ஈ21/005 ௦08/581௦ 

(பப. 

த.வ. உலகநாடுகள் ஒன்றியம். 

[5/1 ௮0:௪7. நாடிகள் * சப] 

ஐக்கியநாணயசங்கம் ௮/ற்2-72772/2- 

9௪1174777, பெ.(ஈ.) கூட்டுறவால் பணம் 

பெருக்குஞ் கூட்டுறவுக் குழு; 0௦-00௦7211//௦ 

0௨011 504. 

த.வ. கூட்டுறவுக்குழு. 

[ஜக்கிய - நாணயம் * சங்கம்] 

[5/ம்௮/ாகா௮௪2த. இக்கியுதாணயம், ]/ 

ஐக்கியபாவம் ௪/ற்௪-௦௮4௮77, பெ.(॥.) 

ஒற்றுமைத் தன்மை; பாடு. 

[ட் அரசாமச/2த. இக்கியபாவம் / 

ஐக்கியம் ௮//ட௮7, பெ.(ஈ.) 1 ஒன்றுந் தன்மை; 

௦655. 'ஜக்கியமுன்னி அருத்தி நிற்பேன்” 

585 ஐதி 

(தாயு.ஆகார..29). 2. ஒற்றுமை; பா।/௦0, 

௦௦௱பா/0, ரீ0ா்[ற. 

த.வ. ஒன்றிப்பு, ஒன்றியம். 

[5/0 ௮௪:த. ஐக்கியம்] 

ஐககண்டியம் ௮/சாஸ்சா,  பெ.(ா.) 

கருத்தொத்திருக்கை; 0௦0156ா5ப5 ௦71 

௦01/௦. “தியாக மங்ககசொல்லாமி 

ஐககண்டியமாகச் சொல்வது " (சிவம். 87). 

[5/ம் அகா 2 த. ஐககண்டியம்] 

ஐகமத்தியம் ௮4௮7௪10277, பெ.(ஈ.) 

ஒற்றுமை; பாகா. “அவர்களும் 

ஜகமத்தியம் பண்ணிக் கொண்டு ” (குருபரம். 

2225, பஸ்சா. 

[5/1 அ்னாசற்ச 2: த. ஐகமத்தியம்/ 

ஐகிகம் ௮/7, பெ.(ஈ.) 1. இம்மைக்குரியது; 

21 வர்ர நமார்வாா5 1௦ 1/5 8௦110. 

2. இவ்வுலகம்; 115 ௦110. 'ஜகிகத்திலும் 

நபம்சகனாகிறதுக்கு ஏதுவான பாபமும் மூ 

(கிசி.4 40, அபா. 

[54ம் ௮/௪ 2 த. ஐகிகம்] 

ஐசுவரியம் ௮ப௮/]:௮/77, பெ.(1.) 1. செல்வம்; 

கூ௦(்். ர், றா௦50ாடு. 2. ஈச்சுவரத் 

தன்மை; 16 பப ௦ ர21பா6 04 1௦ 

ட௦0. 

[5/5 அற 2: த. ஐசுவரியம் / 

ணைம் ௮7௮77 பெ.(.) மான்தோல்; 0681-510. 

[5/4 ௮௪2 த. ஜணம்/ 

ஐதரேயம் ௮/௮47/௮/7), பெ.(ஈ.) நூற்றெட்டு 

மறை நூல்களிலொன்று; 186 ௦1 8 

பழ2ா/580. 

[57ம் ஆச 2: த. ஐதரேயம்] 

ஐதி ௮4 பெ.(ா.) ஐதிகப்பிரமாணம் பார்க்க; 

566 ௮/2-0/2/77202/77. 

[5/ம ௮2 த. ஜதி] 



ுதிகப்பிரமாணம் 586 ஐவேசு 

௭ திகப்பிரமாணம் ௮1/4-௦-௦ர௮௱கா௮, த.வ. சிலைத் திங்கள். 
பெ.(॥.) உலகுரையாகிய அளவை; 1060௦௨ 

0 அபர்்௦ா்டு 1௦ 18011107. 

[521. ௮ப//20௮22 த. ஐதிகப் 

பிரமாணம்.] 

ஐதிகம் ௮44௮77, பெ.(ஈ.) 1. உலகுரை; 12101௦. 

2. ஐதிகப்பிரமாணம் பார்க்க; 866 ௮0%௪-0- 
றிர்காச்ரவா. அளை மேலு மொழிப ஸ்ம 
ுயதிகத்தோ டியல்பென நான்கு” (47.௪. 
௮௪7202 

[5/7 ௮/௪ 5 த. ஐதிகம்] 

ஐதிகவளவை ௪///2-0-௮/௪ பெ.(ஈ.) 
ஐதிகப்பிரமாணம் (மளரி.27, 49) பார்க்க: 86௦ 

/1/42-0-0/2/7727-/77. 

ஐதுகன் ௮40/௪, பெ.(ஈ.) மெய்மறை உரையை 
மறுத்து முறையீடு செய்வோன்: ௦06 ௦ 15 
9 /92/ப/-/20/7 80ம் 8/5 1௨ அபர்௦ர்டு ௦7 
06 4௨095. 'சூரண நூல்வழிச் செவ்வை 
யழித்திடு மைதுகரக்கோர் வாரண மாப் 
(ரக 57). 

[5/ம். ௮10/௪ 2 த.ஜதுகள்..] 

ஐந்தவம் ௮7/2௮), பெ.(1.) மாழ்கு விண்மீன்: 
6 ரரி ஈகா, ஈர்ப/ச்/௱ 
(யாழ்.அக.). 

[5/4 ௮0௪02 2 த, ஐந்தவம், ] 

ஐந்தாசால் ௮/2-௪௮1 பெ.(ஈ.) அடுத்த 
ஆண்டு; எப 46௮27. 

[0.௮௪ * ப. 2/2 த. இந்தாசால்,] 

ஐந்திரி அர் பெ...) இந்திரனைத் திக்குக் 
குழந்தையாகக் கொண்ட கிழக்கு (சூடா); 
௨851, வா ௭௦25 பெல். 

[5ம் அரம்7/ 2 த. தந்திரி] 

ஐப்பசி ௮0௦௪௦1 பெ.(ஈ.) 1. ஏழாவது மாதம் 
(உபதேசரத்.6); (1௨ 5 7௨ 
௦, 001008-1]1௦வா௱ட ௨. 2. 
அசுவதி இரவை (சீவக.1770): (6 11151 
1214751120 

[5/7 சன்று த. ஐப்பசி] 

பைபசிக்குழப்பம் ௮002௦//-60/௪00௮77, பெ. 

(ா.) ஐப்பசி மாதத்தில் தோன்றுகிற புயல் 

(யாழ்ப்.); [0ப0் ப்ள சர் ௨ உனர 1ஈ ௦7 

[6 ॥௦ா்-6851 ௦8௦௦ | 0௦1௦06. 

த.வ. சிலைப்புயல். 

ஐப்பசிமுழுக்கு ௮00௪௦/71ப///40,  பெ.(1.) 
துலை மாதத்தில் காவிரியில் போடும் குளியல் 

(இலவ.); ௦9174௦ 1ஈ (66 /64ட2/ போராடு (7 

ள் ௦7 ,&/00௪௦/. 

த.வ. சிலைமுமுக்கு. 

ஐமவதி 77௪௪ம் பெ.(॥.) பார்வதி 
(திருவானைக்கோச்செங்.81); 22௬௪1 

[5/1 77௪1௭ 2 த. தமவதி] 

ஐராவதம் ௪42ட௪/௪, பெ.(ஈ.) எட்டு திக்கு 
யானைகளுள் ஒன்றான இந்திரனின் யானை: 
ரல$ ஒவர் 5910 1௦ 6௨ 1ஈ 17௨ உள 
பெலா!6£ 80000110 1௦ ஈரூர்௦/௦0/, ௦1௨ ௦1 
5/2-0/-4/5/77. 

[5/4 அர்ச/௪/௪ : த. ஐராவதம்] 

ஐரோப்பியன் சர௦௦ ௮7 பெ.(ஈ.) ஐரோப்பா 
கண்டத்தான்; பா௦06௨, வர்ர(6 லா. 

/ே. £மமம௦2 8, 0. டயம 2 த. 
இரோம் யன். ] 

வசு ௮௬௪௦௦ பெ.(ஈ.) 1. ஈடு; 8பட51/1பர6. 
2. கைம்மாறு; [8௦௱06ா56. 3. விளைவு: 

டா0௦0ப௦௨. 

[கிர௭ம். ர்ச௪2 5 த. ஐ௯./ 

ஐவேசி அ௫௮/ 

2220. 

பெ.(1.) ஐவேசு பார்க்க: 569 

[0ீ. ௭௪2: த. ஐவேசி] 

ஐவேசு அ6௦ப பெ.(॥.) சொத்திருப்பு; 
௦0 எடு, ௫6௮4, 51001 0214௮. 

[0. ௮௦௮2 2: த. ஐயே, ]/ 



ஒயின் 

ஒயின் ௬4 பெ.(.) நாட்பட்ட கொடிமுந்திரிச் 

சாறு; 8116. 

ஒர்லோட்கட்டை ௦/72/-௪௮ பெ.(ஈ.) 

பொழுதுகாட்டி (கெடியாரம்); ௦10௦%, 

421606. 

[௪ /0/ம07௫ 2 7ம். 76/00/02 த. 

ஒர்லோர்கட்டை./ 

ஒர்லோசுகட்டை ௦//25ப-/2//47 பெ.(ஈ.) 

ஒர்லோட்கட்டை பார்க்க; 566 2௦/72/௪11௮ 

ஒலிவு ௦/0, பெ.(1.) ஒருவகை மரம்; ட்பா௦06வா 

௦01௨. 

[1.21 ௦௪ 2 த. ஐவி] 

ஒலு ௦/, பெ.(॥.) தொழுகைக்குமுன் கைகால் 

முதலியன கழுவுகை; 801ப11௦ ௦61௦16 

மாஷா. 

47 ப 2 த. ஐலுபு 

ஒகணம் ௦௪௮/7, பெ.(1.) மூட்டுப் பூச்சி) டப 

(யாழ்.அக.). 

[5ம் 24௪௪ 2: த. ஐகணம்./ 

தை ட்ட 

அதச் ந பவ 

ப டண் 5 ப 

ஒங்காரி கமர் பெ.(ா.) ஓம் என்ற வலிமைப் 

பொருளானவள்; 55/4, 95 (6 

௦ா5௦ர௦21௦ஈ ௦7 11௨ ஈா௩/51௦ வூ௮ம16, 

(திருமந்.1073). 

[6/%ு மாச 2 த. ஓங்கார. 7] 

ஒமகுண்டம் 

ஓசீவனம் 2௦௪௮, பெ.(.) வாழ்வுத் 

தொகை (யாழ்ப்.); 5பழற௦ர், ஙூவ(௦௦௦ 

| ப வய 

[5/4 ப-//௪7௮ 2 த. ஐ.சீவனம்,] 

ஒரு 50, பெ.(1.) புகழ்; 13௮6 (யாழ்.அக.). 

[$/ம 25 2 த. ஐச] 

ஒசுவனம் ௦ப௩௪7௮/7, பெ.(॥.) ஓசீவனம் 

(யாழ்ப்.) பார்க்க; 526 2820௮7. 

[8/6 பச 2 த. ஐசுவனம்] 

ஒட்டல் 2/௮! பெ.(1.) உண்டிச்சாலை; 110161. 

த.வ. உணவகம். 

[81ச. 7௦2/2 த. ஒட்டல்] 

ஒட்டியம் 6௮77, பெ.(॥.) பாடல் முழுதும் 

இதழ் குவிந்தும் கூடியும் இயலும் 
எழுத்துக்களேயுள்ள மிறைக்கவி (மாறன. 

275); [40 ௦7 73 ர௦ரப! ௩௭5௦, மர்வா 

௦௱நு 181௮5 ௦ ௦ 50பா05 01௦0ப060 03/ 

[௦ பா060 05. 

த.வ. இதழ் குவிபா. 

[6/4 250/௪ 2 த. ஐட்டியம்/ 

ஓடதீசம் 2௪22௮77, பெ.(1.) கருப்பூரம்; 

ணொ (௪வ.அக.). 

[8/4 ௦௦௪0௪ 2 த. ஓடதீசம்] 

ஒடிகை சஜ பெ.(ா.) காட்டு நெல்; 1840 

௦௮07 (யாழ்.அக.). 

[54ம் மீள் த. ஷிகை,] 

ஓதம் ௪/௮, பெ.(.) பெருமை; 916811855. 

[6/௩ 0௪ 2 த. இதம் / 

ஒது 00 பெ.(.) பூனை (நன்.273, மயலை); ௦. 

[57ம் 2 2 த. ஓதப் 

ஒமகுண்டம் 777-40/7022777, பெ.(ஈ.) 

வேள்விக்குழி (கந்தபு.அசுரர்யாக.42); ௦( 8ப0 



ஒமசாந்தி 

௦பர் 11 16 ௦பா0் 107 16600 580ர[/04] 

1116. 

[5/7 ௦27பான 2 த. ஐமகுண்டம்.] 

ஒமசாந்தி 71௪-220 பெ.(॥.) தீ வளர்த்துச் 

அமைதிபண்ணுகை; 000/4 ரூ 116. 

[5/1 77௪-520 2 த. ஐமசாத்தி] 

பெ.(॥.) வேள்விச் 

சாலை (சிலப்.10, 143, அரும்).; 583071416௮] 

௮॥. 

ஒமசாலை ப/115-02/௮/ 

[ஜா - சாலை.] 

[8/0 371௭:௧. ஐம.] 

[சால் சாலை..] 

ஒமத்திரவியம் 77௪-“ப்௪௯1௫/௮77, பெ.(.) 

வேள்விச் செய்யும் பொருள்; 60 ப(&465 10 9 

58014106, 1 ப01 1116 ௦௦0. 

[5/1 077௮-ப12/2 2 த... ஓமத்திரரியம்] 

ஒமாக்கினி மா) பெ.(£.) வேள்வித் தீ; 

5ஊரரி(6௮! 16. 

[5/4 ாசாஎரா/ 2 த. ஐமாக்கினி] 

ஒமி--த்தல் ம், 11 செ.கு.வி.(.1.) வேள்வி 
செய்தல்; 1௦ வர. 16 /7277௪ 83011166. 

பாலையும் வாரி யோமித்தான் ' (உபதே௪, 
பம்படாச.25), 

[5/௩ 377௪-2 த. ஓமி-த்தல்.] 

588 ஒளத்திரிதீட்சை 

ஒமியம் க7ந/௮/77, பெ.(1.) வேள்வி; 880111௦6. 

'ஓரியஞ் செய்தங் குர்ளத் துணா்பிளோ 

(கே௨ப£..432, 5), 

[5/4 21௭ 2 த. ஐ.மியாம்/ 

ஓர்சு 55௦, பெ.(1.) பொதுப்பணி முதலியவை 

மேற்பார்க்கும் மேற்பார்வையாளன்; 01215௭. 

ஒளசனம் ௪2௪7௮7, பெ.(॥.) துணைத் 

தொன்மம் பதினெட்டுனுள் ஒன்று; 9 

58000௨ ௦யகாக, 006 01 18 ப0௪- 

2ப//:2/72/77. 

[85ம் ௮ப8௮725௪ 2 த. ஒளசனம்.] 

ஒளசித்தியம் ௪ப£/ஞ்ச, பெ.(ஈ.) தகுதி; 

113255, 8பார்சம்1௨௨55. 

[5/7 சப 2 த. ஐளசித்தியம்.] 

ஒளட்டு' சப்ப, பெ.(॥.) ஒருவகை வாண 

வெடி; 6 8/6 0௦௱ட் வர்ர, ங்கா 

11160 14௦ 16 கரா, 6பாக15 ॥ா*$௦ 91௦040 

808165. 

[0. ௪ப[5 த. ஒளட்டு] 

ஒளட்டு” ௪பப, பெ.(ஈ.) சீட்டு விளையாட்டு 

வகை; 8 986 874 0805 றொஷூ6௨0 04 13௦ 

06505, ரிரகஊம் கரன், ஒர பெர், எண்ன 

ஒன 185 500060 108. 

ஒளத்தமா்ணிகம் ௪ப//௮77௮77/45777,  பெ.(7.) 

வட்டியோடு தருவதாக வாங்கிய பணம்; 

ஷு 5௦௦060 0 ர்ர்னாஷ5் (சுக்கிரநீதி. 
90). 

[5/0 அபா 2த. ளத்தமாணரிகம்.] 

ஒளத்திரிதீட்சை சபர்ர்ட்ட2௮ பெ.(ஈ.) சிவ 
தீக்கையேழனு ளொன்று (சைவச.ஆசாரி 62, 
உரை); (54) ௨ ஈ௦0௨ ௦8214௦ ர கள் 
(6 9பொப னார் 16 £60ப13 11௦5 
8000௱ழவ60 நூ 94771௪ ௦0௨ ௦7 85௦8 

1/2 

[89/4 சபர்/*ப1௪ 5 த, ஒனத்திரிகீட்சை.] 



ஒளதா 

ஒளதா ௪௦/௪, பெ.(1.) யானைமேல் அமைக்கும் 

இருக்கை (அம்பாரி); வோ௦0ு 

[(/. சப 2 க. ஐகாதா./ 

ஒளதாரியம் சப/கந்??, பெ.(.) தாராளக் 

குணம்; 0௨8௦81 ௫, ௦௫, ஈரா, 

டினா 21. 

[5/1 ௪ப0கர/௪ 2 த. ஓளதாரியம்/ 

ஒளபசாரிகம் ௮௪ப0௦௪௦2௮//42/77, பெ.(ஈ.) 

ஒன்றன் தன்மையை மற்றொன்றிலேற்றிக் 

கூறுவது; 8 (00 ௦7 ரான்௦ுாரு நு வ் 

1௨ 11/10 பர்65 07 ௦6 876௨ 8000 ௦7 95 

111௦86 ௦071 85௦௱காரரா ௦ 506 ௦ 

௦௦௦460 கரம் 1. 

[5/ம் ௪ப௦௪௦2/௪ 2 த. ஜனபசாரிகம்./ 

ஒளபனிதிகம் சபக் பெ.(ஈ.) 

அடைக்கலப் பொருள்; 060051, ஊர்ப5160 10 

51216 58976 (60 (சுக்கிரநீதி.96). 

[5/4 ௪ப௦௮1/00/4௪ 2 த. ஐளபனிதிகம்.] 

ஒளபாசனம் ௪௦4௦௪௮, பெ.(ஈ.) காலை 

மாலைகளில் திருமணமான பிராமணர்கள் 

எழுப்பும் வேள்விப் புகை; 19௪ ௦154] ௦1 176 

௨௦5௨௦1௭160 11௨ ௦ ற்று 80 

னாரா, ௨ பெரு ஊ/௦ா6ெ 0 8 ராவா/60 

ரு. 

ஒளலியா 

[5/1. 20257௪ 5 த. ஐளயாசனம்.] 

ஒளபாதிகம் 220/7, பெ.(॥.) கடமை 

தொடர்பானது (சி.சி.2, 1, ஞானப்.); (2 வாள் 

15 ॥ஈர்டீர் நே றன!/ப/கா ௦௦014௦75 வ்௦் 

216 4௮10 பார் றவ1/0ப!/௮ 8பறட௦51(/0. 

[5/3 222212 2 த. ஐளயாதிகம்] 

ஒளரசபுத்திரன் ௪௭/:௪5௪-2ப/42, பெ.(.) 

சொந்தப்பிள்ளை, தத்துப் பிள்ளைக்கு 

எதிரானது; ௦8 50, 10/41/7416 508. 

[5/0 அபசமப்ள: த. ஒளரசடுக்திரன், 

ஒளரசன் ௪ப௪22, பெ.(.) ஒளரசபுத்திரன் 

பார்க்க; 526 2ப7:2.52-02ப/172/7 

[5/1 ௮0125௪ 2 த. ஐனரசன்.] 

ஒளரதன் ௪௪/௮, பெ.(.) ஒளரசபுத்திரன் 

பார்க்க; 566 2252021727, 

[$/0். ௪௪5௪ 2 ஜரதன்.] 

ஒளராத்து பாசா, பெ.(.) நாள்தோறும் 

கூறும் வழிபாட்டுக்குரிய வழிபாட்டுச் சொல்; 

[௮1௱ப/86 ௦71 0810 02/00/00௮4! ௨01695. 

“அலவாரகசர் காலை நேரங்களில் ஓளராத்து 

ஜதிச்கொண்டிரு.்பராககர் "(0௬:0௯ 

/47 ௪ப20 2 ஐ. ஐகாராத்ருப 

ஒளரிதம் ௪௮௮77, பெ.(॥.) ஒர் அறநூல் 

(திவா.); 0௦06 ௦4 (௮45 பூ /7அ1௪. 

/47௭ற். 722 2 த. ஐனறிதம்.] 

பெ.(ஈ.) கால்வழி; 

இசி). ௫/௬௪2௮7 

வேண்டியது 

ஒளலாத்து ௪ப/௪//ப, 

|55ப6, ௦/2. 

நவில பபற 

பெற்றோர்கள் கடனை. 

/47. சப 2 ஐசாலாத்து;/ 

ஒளலியா சப பெ.(॥.) பத்தர்கள்; 5வா(6 

(184. 

/47 சபற 2 த. ஐளவிமா.] 
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